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Filmowy gwiazdozbiór

Stop dzikim wysypiskom

Christiana Parmy  
powrót do źródeł.

Czas na  
Dni Kultury Chrześcijańskiej

Inwestycja przy ul. Cieńciały
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Bogaty w wydarzenia maj
Ponad 100 różnego rodzaju imprez odbędzie się 
w maju w Cieszynie. Dopiero co zakończyło się 
18. Kino na Granicy, a już trzeba się szykować 
do kolejnych wydarzeń. Imprez jest tak dużo, 
że każdy znajdzie dla siebie coś interesujące-
go, a Cieszyn może być postrzegany jako mia-
sto, w którym cały czas dzieje się coś ciekawego.

Łącznie w maju imprez sportowych i rekreacyjnych będzie 
16, kulturalnych 24, do tego trzeba doliczyć 24 spotkania, pre-
lekcje i debaty. Przy warsztatach i kursach figuruje liczba 16, 
a przy konkursach 6. Długo można by wymieniać... Na ostatniej 
konferencji prasowej burmistrz Ryszard Macura polecił kilka 
z nich, ale jak przyznał jest to bardzo trudny zabieg, bo tak na-
prawdę każde z tych przedsięwzięć jest interesujące.

– Niedawno, po raz pierwszy od dłuższego czasu, gościliśmy w Cie-
szyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” Scenę Polską Teatru 
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. W maju czeka nas kolejny występ 
tej grupy, będzie to spektakl „Bożyszcze kobiet”. Poza tym maj przy-
niesie, jeżeli chodzi o teatr, wielkie wydarzenie – na 20. Dni Teatru 
przyjeżdża do nas warszawski Teatr Ateneum. Zapraszam także na 
11 maja, kiedy to odbędzie się Cieszyńska Liga Talentów. W maju cze-
kają nas również Cieszynalia, a także Dni Kultury Chrześcijańskiej – 
opowiadał Ryszard Macura.

Maj będzie można także spędzić na sportowo, uczestnicząc 
choćby w wydarzeniach organizowanych przez TKK PTTK On-
draszek. Będą to: wycieczka rowerowa z Cieszyna do Simoradza 
czy Zielonoświątkowa Jajecznica Zaprawiona Starociami.

W mijającym miesiącu trzeba też będzie zarwać jedną noc. 
Z 20 na 21 maja zaplanowano bowiem kolejną edycję Cieszyń-
skiej Nocy Muzeów. – Tym razem przedsięwzięć w jej ramach 
będzie znowu więcej, niż w latach poprzednich. Noc Muzeów to 
impreza, która ma swoją markę, nie trzeba specjalnie do niej za-
chęcać, bo muzea są pełne zwiedzających. Zdecydowaliśmy się na 
dołożenie do tego wszystkiego Festynu Rodzinnego. Odbędzie się 
on 21 maja na Wzgórzu Zamkowym we współpracy z „Solidarno-
ścią” Podbeskidzia oraz browarem – dodał burmistrz Cieszyna.

Obecność na wszystkich imprezach jest raczej niemożliwa, 
ale możemy być na bieżąco. Wystarczy regularnie wchodzić na 
stronę www.cieszyn.pl.

wot

Jedną z majowych imprez będą Cieszynalia.

Małe zadania, wielkie wyzwania
Ostatnie tygodnie były bardzo pracowi-

te dla Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszy-
nie. Zarząd przeprowadził kilka mniej-
szych inwestycji. Były to m.in. remont 
drewnianej palisady wzdłuż cieku wod-
nego w ciągu ulicy Cieńciały (koszt bli-
sko 44 tys. zł.), remont nawierzchni ulicy 
Stromej wraz z przebudową odwodnienia 
i remontem muru oporowego (162 tys.) 
oraz umocnienie rowów przydrożnych 

prefabrykowanymi korytami betonowy-
mi wraz z wykonaniem przepustów na 
ulicach Dębowej i Mickiewicza (45 tys.).

Warto dodać, że 15 kwietnia został 
przekazany plac budowy firmie, która 
zajmie się przebudową ulicy Frysztac-
kiej – od przejazdu kolejowego w Mar-
klowicach do granic administracyjnych 
Cieszyna. Gmina Cieszyn dołożyła do tej 
inwestycji milion złotych. 
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2 wydarzenia

Filmowy gwiazdozbiór 

Sześć dni, dziesiątki filmów, wielkie nazwiska w Cieszynie – tak 
w skrócie można scharakteryzować 18. edycję przeglądu filmowego 
Kino na Granicy. Święto kina w Cieszynie i Czeskim Cieszynie trwało od 
czwartku 28 kwietnia do wtorku 3 maja. Z pewnością wielu widzom 
utkwiły w pamięci spotkania ze znanymi i lubianymi aktorami i re-
żyserami. Gośćmi Kina na Granicy byli między innymi Magdalena Za-
jączkowska, Jolanta Fraszyńska, Marian Dziędziel czy Marek Koterski.

– Liczba gwiazd, ludzi filmu, którzy odwiedzili tegoroczne Kino na Gra-
nicy, była jednym z wyróżników przeglądu. Myślę, że także na tle innych fe-
stiwali, jeżeli chodzi o liczbę oficjalnych gości, nie mamy się czego wstydzić 
– przyznał Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy.

A jaki jest przepis na sukces w aktorstwie? – Nie mam pojęcia. Kiedy 
rozmawiam z młodymi ludźmi, zawsze powtarzam im, że w tym zawodzie 
wspaniała jest nieprzewidywalność, a na sukces nie ma żadnej recepty, żad-
nego schematu. Pamiętam, że w szkole aktorskiej mówiono nam, że jeśli 
aktor nie osiągnie sukcesu do trzydziestki, to koniec. Tyle że to nieprawda, 
bo wszystko może się wydarzyć nagle. I to jest piękne, choć trzeba też dbać 
o siebie i stale się rozwijać – tłumaczyła Kulesza, która nie ukrywała, że 
w ostatnich latach odniosła duży sukces. 

– Sukcesem jest natomiast dla mnie obecna sytuacja, w której mogę 
wybierać i decydować, co chcę zagrać, a czego nie. Dzisiaj nie upra-
wiam tego zawodu, bo muszę. Mam jednak świadomość, że może to 
być chwilowa sytuacja i że za rok być może to ja będę dzwonić do reży-
serów z pytaniem, czy mogę u nich wystąpić. A to dlatego, że w naszej 
profesji wszystko jest bardzo ruchome. Raz się jest na szczycie, a chwi-
lę później nie ma się pracy w ogóle – mówiła.

Na koniec Agata Kulesza podzieliła się z zebranymi swymi wraże-
niami z filmu Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. – Bardzo mnie ucie-
szyła ta propozycja, bo zostałam w tym thrillerze dziwnie obsadzona. 
Wcieliłam się tam w postać Ślązaczki, musiałam więc nauczyć się mó-
wić po śląsku. Na planie było jednak wielu Ślązaków i oni strasznie się 
między sobą kłócili o to, które gwarowe sformułowania są prawidłowe. 
Zaskoczyło mnie więc, że śląska gwara jest tak różnorodna – przyznała.

Piast, wot

Gościem przeglądu był także Marian Dziędziel (drugi z prawej).

Od lewej Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy, Jolan-
ta Fraszyńska i Magdalena Zajączkowska.

Jednym z najbardziej oczekiwanych gości tegorocznego Kina na 
Granicy była Agata Kulesza. Popularna polska aktorka spotkała się 
z widzami festiwalu w piątek wieczorem. Dla dziennikarzy znalazła 
czas wcześniej. Spotkała się z nimi w Kamienicy Konczakowskich.

– Nie jest łatwo wyciągnąć mnie na festiwal, ale Łukasz Maciejewski, dy-
rektor programowy Kina na Granicy, tak mnie zakręcił, że przyjechałam. Już 
wcześniej wiedziałam jednak, że Cieszyn to piękne miasto, ponieważ kręcili-
śmy tutaj film „Wszystkie kobiety Mateusza” – przypomniała Kulesza.

Aktorka podzieliła się z dziennikarzami refleksjami na temat tego, 
jak zmienia się zawodowe życia aktora po zagraniu roli w oscarowym 
filmie. – „Ida” sprawiła, że w Los Angeles otrzymałam nagrodę krytyków. 
To prestiżowe wyróżnienie bardzo rzadko przyznawane jest aktorkom nie-
anglojęzycznym. Oczywiście spacerowałam również po czerwonym dywa-
nie, ale ta część mojego zawodu najmniej mnie ekscytuje. W Ameryce byłam 
zresztą niecałe dwie doby. Po powrocie moja sytuacja zmieniła się o tyle, 
że przestałam być anonimowa dla ludzi filmu na świecie. Dziś jestem dla 
nich „woman from Ida”. Dla każdego aktora to bardzo przyjemna sytuacja, 
nie mam jednak ani energii, ani potrzeby ruszać w tamte strony. Jestem za-
dowolona z tego, jakie role otrzymuję w Polsce. Jako aktorka jestem usa-
tysfakcjonowana. Cieszę się, że mogę wybierać i robić te rzeczy, które chcę. 
W naszym zawodzie to wielki luksus – przekonywała Kulesza.

Zdradziła przy tym, że jej ukochaną rolą jest Róża w filmie Wojciecha 
Smarzowskiego. – Być może dlatego, że tak bardzo jej się oddałam. Wojtek 
Smarzowski powtarzał, że ta rola to skok na główkę do pustego basenu. 

Agata Kulesza świeciła jasnym blaskiem w Cieszynie.

Marek Koterski w kawiarni „Kornel i Przyjaciele”.

Zd
ję

ci
a:

 K
in

o 
na

 G
ra

ni
cy

, P
ia

st

Mimo to, bardzo cenię tę rolę, choć samego filmu nie mogę oglądać. Gene-
ralnie jestem jednak zżyta ze wszystkimi moimi rolami. Poświęcam się im, 
głęboko w nie wchodząc. Do każdej roli starannie się przygotowuję, dużo 
czytam, dowiaduję się. I często, gdy wchodzę w okropieństwo wojny, prze-
moc czy agresję, jest mi zwyczajnie smutno. A swoje bohaterki nazywam sil-
nymi ofiarami. Do tego uważam, że role, które są mi proponowane, wyma-
gają pewnego ekshibicjonizmu emocjonalnego. Nie przepadam natomiast 
za rozbieraniem się, bo zwyczajnie się wstydzę. Uważam też, że nagość w 
filmie dawno przestała działać, więc pokazuję wyłącznie intymny świat 
moich emocji – mówiła Kulesza, którą można teraz oglądać w filmie Moje 
córki krowy. – To zupełnie inny obraz. Jest w nim śmierć, ale tym razem to 
nie ja umieram i bardzo mnie to cieszy – żartowała Kulesza.



36 maja 2016
Nr 9 (886)wydarzenia

Kolejne odwiedziny blogerów 
W dniach 15-17 kwietnia w Cieszynie odbyło się 3. Ogólnopolskie Spo-

tkanie Blogerów Podróżniczych. Nad Olzą pojawili się prawie wszyscy 
najbardziej poczytni przedstawiciele polskiej (i nie tylko) blogosfery po-
dróżniczej. Ważnym punktem była konferencja blogerów, odbywająca się 
w budynku cieszyńskiego hostelu 3 Bros'. Podczas konferencji ponad stu 
autorów dyskutowało na najbardziej palące ich tematy, dotyczące rozwo-
ju blogosfery, nowych technologii oraz sposobów dotarcia do czytelników. 

Organizatorzy: Polish Travel Blogs, Fundacja Volens i Miasto Cieszyn 
przygotowali dla gości kilka niespodzianek. Było oficjalne powitanie 
gości przez burmistrzów: Cieszyna – Ryszarda Macurę i Czeskiego 
Cieszyna – Víta Slováčka w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza. Pod-
czas otwarcia goście zostali zaskoczeni świetnym występem Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. W programie znalazł się również 
„speed run”, czyli błyskawiczne zwiedzanie Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego i specjalna wizyta w staromiejskiej piekarni Hojdysz. Do mniej 
oficjalnych punktów programu zaliczyć można również imprezy inte-
gracyjne, odbywające się we wspomnianym hostelu. 

Z Cieszyna goście wyjechali zadowoleni, co daje nadzieję, że miasto na 

Blogerzy podróżniczy lubią wracać do Cieszyna.
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Jesteśmy spadkobiercami  
tej tradycji

Msza św. w intencji Ojczyzny, kwiaty pod tablicami, popisy mażore-
tek, a także kolejna lekcja patriotycznego śpiewania – to tylko niektóre 
elementy tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja nad Olzą. – Dzisiejsze święto przypomina nam, że demokracja w 
tej części Europy urodziła się już pod koniec XVIII wieku – mówił w ich 
trakcie Krzysztof Kasztura, przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna. W 
okolicznościowym przemówieniu na cieszyńskim Rynku przypomniał 
on, że Konstytucja 3 Maja była inspiracją dla wielu pokoleń Polaków do 

walki o wolną i niepodległą Ojczyznę. – Była siłą sprawczą odzyskania 
niepodległości w roku 1918 i 1989. Dziś korzystamy w pełni z praw, obo-
wiązków i przywilejów życia w demokratycznym państwie w oparciu o sil-
ne sojusze i liczącą się współpracę międzynarodową. Mocna pozycja Polski 
w Unii Europejskiej jest wynikiem działania władz, ale i działania obywateli 
w każdym aspekcie codziennego życia – mówił Kasztura. W uroczysto-
ściach uczestniczył także Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekonywał, że również Cieszyn 
zmienia swoje oblicze. – Co roku realizowane są nowe inwestycje. 
Podejmowane decyzje służą rozwojowi. Rada Miejska wybrana w de-
mokratycznych wyborach rozstrzyga większością głosów o ważnych 
sprawach dla miasta i jego mieszkańców tak, jak zapoczątkowały to 
zapisy Konstytucji 3 Maja. Jesteśmy spadkobiercami tamtych histo-
rycznych ustaleń. Pamiętajmy więc o idei rozwiązań ustanowionych 
225 lat temu, 3 maja 1791 roku – stwierdził.

Wcześniej w kościele św. Marii Magdaleny cieszynianie modlili 
się w trakcie patriotycznej mszy św. Na Rynku odśpiewano hymn 
państwowy, a kilkadziesiąt delegacji złożyło kwiaty pod tablicą 
pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego na Domu 
Narodowym. Jak co roku uczestnicy patriotycznej demonstracji 
przeszli następnie pod Pomnik Legionistów pod Wzgórzem Zamko-
wym, gdzie także złożono wiązanki kwiatów.

W południe na cieszyńskim Rynku rozpoczęła się natomiast tra-
dycyjna majówka. W jej trakcie efektowny koncert dała orkiestra 
dęta Cieszynianka. Publiczność oklaskiwała popisy Zespołu Tanecz-
no-Mażoretkowego Cieszyńskie Gwiazdeczki. Nie zabrakło wojsko-
wej grochówki przygotowanej przez Cieszyńską Kompanię Obrony 
Narodowej, a wielką atrakcją była jak zwykle dziewiąta lekcja pa-
triotycznego śpiewania. Piast

W uroczystościach na Rynku uczestniczyło bardzo dużo osób.

Małżeństwa na medal

Pamiątkowe zdjęcie z dostojnymi jubilatami.
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25 kwietnia w Sali Sesyjnej odbyła się uroczystość wręczenia przez 
burmistrza Cieszyna, Ryszarda Macurę, 14 parom małżeńskim medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej przygotował program artystyczny 
złożony z tradycyjnych cieszyńskich tańców. Po części oficjalnej jubi-
laci mieli możliwość nieformalnej rozmowy, wymiany opinii i uwag 
z burmistrzem miasta przy symbolicznym poczęstunku. Dodatkową 
niespodzianką była recytacja przez obchodzącą jubileusz autorkę – 
Krystynę Kurzycę dwóch wierszy. Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył: Anielę 
i Stanisława Bombów, Annę i Tadeusza Bortliczków, Urszulę i Jana Ci-
nalów, Zofię i Karola Faruzelów, Elżbietę i Władysława Góreckich, Ja-
ninę i Alojzego Haltofów, Małgorzatę i Jana Hermów, Joannę i Wacława 
Kozaków, Krystynę i Henryka Kostorzów, Krystynę i Józefa Kurzyców, 
Annę i Bronisława Targoszów, Annę i Jana Mendrochów, Weronikę 
i Jana Šnajdarów oraz Barbarę i Witolda Wieczorków.

Artur Lorek, Urząd Stanu Cywilnego

dłużej zaistnieje na mapie jako nieoficjalna stolica podróżujących bloge-
rów. Relacjom uczestników towarzyszył hasztag #CieszynLove.

Fundacja Volens
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Remont coraz bliżej
Przedstawiciele spółek kolejowych, samo-

rządowcy oraz osoby zaangażowane w prace 
Komisji ds. Transportu Kolejowego Śląska 
Cieszyńskiego po raz kolejny spotkali się 
w cieszyńskim Starostwie Powiatowym, aby 
poznać i omówić plany oraz zamiary doty-
czące linii kolejowych nr 90 i 190. Spotkanie 
prowadził przewodniczący komisji – staro-
sta cieszyński, Janusz Król. Jego uczestnicy, 
zarówno z ramienia kolei, jak i gmin, przez 
które przebiega transport kolejowy z powia-
tów cieszyńskiego i bielskiego, sporo miejsca 
w dyskusji poświecili planowanym remon-
tom torów, a co za tym idzie skróceniu czasu 
przejazdu pociągów. Szczególnie dotyczyło 
to linii 90. Podczas konferencji w Cieszynie, 
przedstawiciel spółki PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. przekazał, że w wakacje przepro-
wadzone zostaną prace remontowe na linii 

kolejowej 90 z Zebrzydowic do Cieszyna. Ich 
celem będzie całkowita likwidacja obecnych 
ograniczeń prędkości. Obecnie na pokonanie 
odcinka z Cieszyna do Zebrzydowic pociągi 
pasażerskie potrzebują 37 minut. Po waka-
cjach, zgodnie z szacunkami podanymi przez 
prezesa Kolei Śląskich, czas przejazdu powi-
nien skrócić się o ok. 10 minut. Sporo miejsca 
poświęcono także infrastrukturze około-
przystankowej, koordynacji transportu kole-
jowego, nowemu rozkładowi jazdy pociągów, 
a także wizji obsługi linii 190 po przeprowa-
dzeniu planowanych remontów.

Cieszy też fakt, że w odpowiedzi na za-
potrzebowanie środowiska akademickie-
go, Koleje Śląskie chcą uruchomić pociąg 
z Katowic do Cieszyna (w niedzielę wieczo-
rem) i z Cieszyna do Katowic (w piątek po 
południu), aby studenci z dużym sprzętem 
– muzycznym czy plastycznym mogli wy-
godnie dojechać na uczelnię do Cieszyna.

Mat. pras. 
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Christiana Parmy powrót do źródeł
Kiedy wpiszemy w popularną wyszukiwar-

kę jego nazwisko, znajdziemy masę książek 
i albumów, natomiast jedynie garstkę infor-
macji. Nie ma swojego biogramu w Wikipedii, 
niejako w zastępstwie trzeba się posłużyć 
notką zamieszczoną na portalu: www.z-ne.pl . 
I tak „Christian Parma to speleolog, wydawca. 
Do 1964 mieszkał na Zaolziu, potem w Zako-
panem, a następnie w Warszawie. Działalność 
jaskiniową prowadził od 1963. W Tatrach był 
współodkrywcą Jaskini nad Kotlinami (1966-
68, od otworu do połączenia ze Śnieżną Jaski-
nią), wstępnych partii Studni Flacha w Ptasiej 
Studni (1967), Studni w Kazalnicy (1973) i in-
nych. W 1970 brał udział w akcji ratunkowej 
w Jaskini nad Kotlinami. W 1969-85 uczest-
niczył w ponad 20 wyprawach odkrywczych 
i badawczych (często jako kier.) do jaskiń Au-
strii, Borneo, Bułgarii, Chile, Czechosłowacji, 
Grecji, Hiszpanii, Nepalu, Peru, Rumunii, Taj-
landii, Walii, Węgier i ZSRR”.
Czas na album

Ostatnio Christian Parma coraz częściej 
gości w rodzinnym mieście, które zmieniło 
się tak bardzo, odkąd wyjechał stąd na stałe, 
że porusza się trochę po omacku. Przygoto-
wuje album o stolicy Śląska Cieszyńskiego. 
Powinien być gotowy w 2017 roku i na pewno 
będzie to duże wydarzenie wydawnicze. Par-
ma dba bowiem o każdy szczegół, reprezen-
tuje starą szkołę fotografii. Kiedy umawiamy 
się na spotkanie na Rynku, przychodzi z ma-
łym aparatem zawieszonym na szyi. Jak się 
szybko okazuje, jest bardzo skromnym czło-
wiekiem, który nie lubi mówić o sobie.

– Nie lubię obnosić się dużymi skrzyniami. 
Nie przypadam za obwieszonymi fotogra-
fami, którzy zabierają ze sobą wszystko, co 
mają w domu, a przy tym nie potrafią zrobić 
dobrej fotografii – opowiada.

Co się łatwiej fotografuje: góry czy ludzi?
– Fotografia w górach wymaga wielokrot-

nego dojścia w ten sam punkt, żeby zrobić to 
jedno, najlepsze zdjęcie. Podobnie jest z czło-

wiekiem. Trzeba dużo z siebie wykrzesać – 
odpowiada bez wahania.
Dzieciństwo nad Olzą

Christian Parma urodził się 15 stycznia 
1942 roku w Cieszynie. Nad Olzą spędził dzie-
ciństwo, w Czeskim Cieszynie skończył szkołę 
średnią. Następnie były studia w Pradze, ale 
tylko przez rok. Kontynuował je na Politech-
nice Śląskiej. Po skończeniu studiów wyjechał 
do Zakopanego, gdzie rozpoczęła sie jego wiel-
ka przygoda z Tatrami. Na stałe do Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna już nigdy nie wrócił. Mało 
tego, w ogóle rzadko wpadał nad Olzę.

– Nie dość, że Cieszyn mało poznałem, bo 
wychowałem się w Czeskim Cieszynie, to te-
raz rzuciłem się na duże wyzwanie, jakim 
jest album o tym mieście. Od pewnego czasu 
bywam tu regularnie, nawet dwa tygodnie 
w miesiącu – opowiada fotografik.

Do Cieszyna przyjeżdża jednak nie z Za-
kopanego, ale z Warszawy. W stolicy miesz-
ka od ponad 30 lat. 

Kim się tak naprawdę pan czuje: cie-
szyniakiem, zakopiańczykiem czy war-
szawiakiem?

– Do albumu o Warszawie tekst napisał 
mi znany pisarz Andrzej Szczypiorski. Zwró-
cił uwagę, że nie lubi Warszawy, ale bardzo 
ją kocha. Proszę sobie wyobrazić, że Renata 
Putzlachar, która już napisała tekst do al-
bumu o Cieszynie, zwróciła uwagę na coś 
podobnego: stwierdziła, że nie wytrzymuje 
w tym mieście, ale go kocha. Ze mną jest po-
dobnie – przyznaje mój rozmówca.
Dwa, trzy lata pracy

Na początku maja na wydawniczym ryn-
ku ukazał się kolejny album wydany przez 
wydawnictwo Parma Press. Jest poświęco-
ny Wrocławowi. Podobnie jak nad wieloma 
innymi, pan Christian pracował nad nim 
dwa, trzy lata. – Tyle średnio czasu zajmu-
je mi praca nad albumem, ale jednocześnie 
pracuję nad kilkoma wydawnictwami. Kiedy 

przygotowywałem Wrocław, pracowałem 
także nad Cieszynem – zdradza.

Tak naprawdę jednak każdy album bez 
ludzi dobrej woli nie mógłby się ukazać. 
W przypadku albumu o Cieszynie pomocą już 
posłużyli panu Christianowi między innymi 
Renata Karpińska, kierownik Biura Promo-
cji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, Marcin Gabryś, kierownik Mu-
zeum Protestantyzmu czy Krzysztof Szelong, 
dyrektor Książnicy Cieszyńskiej. Podsuwają 
ciekawe widoki, dają namiary na kolejne oso-
by, które także pomogą fotografikowi i wnio-
są swój mały wkład w powstanie albumu.
Sława nieznana

Christian Parma, mimo ogromnego baga-
żu doświadczeń i marki uznanego fotogra-
fa, w Cieszynie jest raczej nieznany.

Kiedy pan przechodzi ulicami, ktoś się 
kłania?

– Kiedy sam powiem „dzień dobry”, to mi się 
ludzie odkłaniają – odpowiada z uśmiechem.

wot

Christian Parma od wielu lat wydaje albumy o 
Polsce. Teraz czas na Cieszyn.

Laryngologia 
przyszłości 

Szpital Śląski uruchomił po modernizacji 
w pełni wyposażony, nowoczesny gabinet 
zabiegowy na oddziale otolaryngologicznym. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 55 tysięcy 
złotych. Uroczyste otwarcie gabinetu, którego 
remont wsparł finansowo Henryk Smykowski 
– syn wieloletniego ordynatora oddziału, od-
było się w szpitalu w piątek 15 kwietnia.

Gabinet po modernizacji został wyposa-
żony m.in. w nowoczesny stół zabiegowy 
oraz fotel laryngologiczny. W ramach pro-
wadzonych prac wymieniono instalację 
elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz do-
prowadzono gazy medyczne. Ponadto w po-
mieszczeniu ułożono płytki na posadzce 
i ścianach, zamontowano podwieszany sufit 
z oświetleniem ledowym. Mat. pras.



56 maja 2016
Nr 9 (886)kampania społeczna

Zd
ję

ci
a:

 B
oż

en
a 

M
oj

Nie do pomyślenia, ale niestety do zobaczenia 
w Cieszynie, czyli dzikie wysypiska

Wydawać by się mogło, że od 1 lipca 2013 r., czyli dnia wprowa-
dzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w Cieszynie problem dzikich wysypisk powinien raz na zawsze znik-
nąć. Niestety, w wielu zakątkach Cieszyna – w lasach, w korytach 
rzek i potoków, pod przysłowiowym „krzokiem” – wciąż można na-
trafić na wyrzucone worki pełne śmieci, opony samochodowe, stare 
telewizory, meble czy lodówki. Dlaczego tak jest? Przecież zarówno 
mieszkańcy domów jednorodzinnych, bloków, kamienic oraz właści-
ciele przedsiębiorstw – zarówno tych dużych, jak i małych, objęci zo-
stali nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i w 
zamian za wnoszoną do budżetu miasta obowiązkową opłatę, mogą 
pozbywać się odpadów komunalnych, wystawiając je w kubłach 
przed nieruchomościami, jak i samodzielnie dostarczając do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Motokrosowej. 
Pozostaje mieć nadzieję, że dzikie wysypiska to nie kwestia... przy-
zwyczajenia i źle rozumianej tradycji! Faktem jest, że wyrzucone 
byle gdzie śmieci niszczą przyrodę i szpecą nasze miasto!

Dzikie wysypiska – statystyka
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie na bieżąco usuwa dzikie wysypiska 

śmieci z nieruchomości będących własnością gminy. Liczba sprzątanych 
miejsc i likwidowanych wysypisk oraz ilość zebranych śmieci co roku 
wzrasta. W 2013 r. zlikwidowano sześć dzikich wysypisk, z których ze-
brano 1,8 ton odpadów, w 2014 r. – siedem, na których „zgromadziło się” 
blisko dwie tony śmieci, natomiast w zeszłym roku uprzątnięto 14 wy-
sypisk, usuwając aż 4,4 tony śmieci! Trochę wstyd, nieprawdaż?

Akcja – edukacja
Cieszyn mierzy się z problemem dzikich wysypisk śmieci organizu-

jąc m.in. cykliczne akcje sprzątania miasta. Co roku w trzeci weekend 
września, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie koordynuje cieszyńską odsłonę akcji Sprzątanie Świata. 
Jej celem jest promowanie czystości, ograniczenie powstawania odpa-
dów oraz kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących gospoda-
rowania odpadami, ale przede wszystkim – posprzątanie wszystkich 
odpadów, które zdołaliśmy w naszym otoczeniu „odłożyć”, czyli po 
prostu byle gdzie wyrzucić. W akcji biorą udział uczniowie cieszyń-
skich szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), dla których 
Sprzątanie Świata stanowi niezwykle praktyczną i pouczającą lekcję 
poszanowania środowiska przyrodniczego.

Dzięki szkołom biorących udział w akcji, co roku różne zakątki 
Cieszyna „uwalniane” są od sterty śmieci pozostawionych w ro-
wach, w lasach, nad potokami, w parkach czy na skwerach. Szkoły 
i nauczyciele wykazują duże zaangażowanie w realizację akcji, co 
odzwierciedla powyższa tabela.

2013 2014 2015

szkoły  
podstawowe

7 szkół,  
585 uczestników

8 szkół, 
550 uczestników

8 szkół, 
670 uczestników

gimnazja 3 szkoły, 
175 uczestników

5 szkół, 
196 uczestników

5 szkół, 
222 uczestników

szkoły  
średnie

4 szkoły, 107 
uczestników

2 szkoły, 
100 uczestników

3 szkoły, 
125 uczestników

W tym roku, w dniu 22 kwietnia, w ramach obchodzonego Dnia 
Ziemi, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Cieszynie wzięli udział w akcji 
Posprzątajmy Bobrówkę. Akcja prowadzona była na odcinku od daw-
nego młyna przy ul. Frysztackiej do budynku stacji benzynowej przy 
ul. Stawowej. Uczestniczyło w niej łącznie 110 gimnazjalistów, „uzbro-
jonych” w worki i rękawiczki. Efekt końcowy był tyleż zadowalający, 
co zawstydzająco wysoki – łącznie zebrano 880 kg śmieci, co nieste-
ty niezbyt dobrze świadczy o mieszkańcach Cieszyna, upatrujących 
w korycie Bobrówki najlepsze miejsce do pozbycia się swoich śmieci.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom, którzy od lat własnoręcznie 
sprzątają nasze miasto, należą się od wszystkich mieszkańców Cie-
szyna serdeczne podziękowania!

22 kwietnia przypadł kolejny Dzień Ziemi.

Na szczęście młodzież chętnie włącza się w proekologiczne akcje.

Realizowane akcje sprzątania mają przede wszystkim wymiar edu-
kacyjny i skupiają się na tym, aby najmłodszym mieszkańcom naszego 
miasta uświadomić, jakie konsekwencje może mieć banalne wydawać 
by się mogło wyrzucenie papierka czy też butelki nie do kosza na śmie-
ci, ale byle gdzie. Należy jednak pamiętać i zwrócić w tym miejscu uwa-
gę, że rozwiązanie problemu zaśmiecenia naszego otoczenia nie może 
polegać na tym, aby dzieci ze szkół sprzątały raz czy dwa razy w roku 
nasze lasy czy koryta potoków, a służby komunalne systematycznie 
likwidowały dzikie wysypiska. To przede wszystkim problem naszych 
codziennych zachowań i postaw – co sami robimy z naszymi śmieciami 
i czy będziemy mieli odwagę zwrocić uwagę tym, którzy wyrzucając 
śmieci nie do kubłów i pojemników, ale byle gdzie, wystawiają niezbyt 
chlubne świadectwo wszystkim cieszyniakom.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

W czasie akcji worki szybko zapełniały się śmieciami.
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Zamek Cieszyn zaprasza

Dom Narodowy organizuje
Bożyszcze kobiet

Zapraszamy na kolejne przedstawienie Pol-
skiej Sceny Kameralnie. 7 maja o godz. 18.00 
w sali widowiskowej Domu Narodowego zoba-
czymy Bożyszcze kobiet – doskonałą komedię 
Neila Simona, jednego z czołowych współcze-
snych dramaturgów amerykańskich, który od 
lat bawi i wzrusza publiczność. Bilety w cenie 
20 zł do nabycia w COK Dom Narodowy.

Dni Kultury Chrześcijańskiej
Jeden Pan, Jedna Wiara, Jeden Chrzest – pod 

takim hasłem w dniach 12-15 maja odbędą 
się organizowane po raz pierwszy w Cieszy-
nie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Cieszyn 
jest miastem położonym na skrzyżowaniu 
kultur, narodów i religii; na terenie Śląska 
Cieszyńskiego zgodnie współistnieje kilka 
wyznań chrześcijańskich. Celem organiza-
torów jest integracja tych środowisk w du-
chu ekumenizmu, ze wskazaniem wspól-
nych korzeni wiary. Impreza wpisuje się 
także w cykl przygotowań do Światowych 
Dni Młodzieży oraz obchody 1050-lecia 
Chrztu Polski. W jej ramach będzie można 
uczestniczyć w cyklu koncertów, spektakli 
teatralnych, prelekcji, wystaw i warsztatów. 
Partnerami wspierającymi są: Miasto Cie-
szyn, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-
-Augsburska w Cieszynie, Zbór Elim Kościoła 
Zielonoświątkowego w Cieszynie, Centrum 
Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelic-
ko- Augsburskiego oraz firmy: Diehl Metring 
i Manseo Craft. Patronat medialny sprawu-
ją: Gość Niedzielny, TV Republika, Ox.pl, Ra-
dio Anioł Beskidów, Gwiazdka Cieszyńska. 
Honorowy patronat nad imprezą objął ks. bi-
skup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej 
– Roman Pindel oraz ks. bp dr Adrian Korcza-
go, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Na wszyst-
kie imprezy – wstęp wolny. 

Szczegółowy program na stronie 12. 

Poetyckie drogi 
Cieszyńskie Drogi – tak zatytułowane jest 

poetyckie spotkanie autorskie Krystyny 
Kurzycy, na które zapraszamy 19 maja o 
godz. 17.00. Pani Krystyna jest rodowitą 
cieszynianką, pisze wiersze, bajki, prozę 
(również w gwarze). Wydała tomiki po-
etyckie: Na dnie duszy, Lustro barw, Wywie-
dzione z wierszy, Wywiedzióne stela. Człon-
kini Stowarzyszenia Autorów Polskich, 
oraz Klubu Literackiego Nadolzie przy 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Publikowała 
także w prasie, m.in. w Głosie Ziemi Cieszyń-
skiej, Dziedzictwie, Kalendarzu Cieszyńskim 
oraz w kolejnych wydawnictwach Nadolzia. 

Wyprawa do zaginionego świata
Głęboko w dżungli indonezyjskiej wyspy 

Siberut, z dala od cywilizacji białego człowie-
ka, żyje plemię Mentawajów. Nie znają pienię-
dzy, samochodów, telewizorów... Zajmują się 
łowiectwem i zbieractwem, wyznają wierze-
nia animistyczne, a ich ciała pokrywają cha-
rakterystyczne tatuaże. Do ich fascynującego 
świata zaprasza Robert Stoszek – podróżnik, 
nurek, prawnik, miłośnik Azji orientalnej. 
Jest autorem bloga podróżniczego, artyku-
łów, uczestnikiem festiwali, organizatorem 
i przewodnikiem wypraw trampingowych do 
Azji.  Prelekcja multimedialna Zaginiony świat 
Mentawajów odbędzie się 18 maja o godz. 
17.00. Wstęp wolny!

COK Dom Narodowy

Progi, występy, nisze
W dniach 10-25 maja w Galerii Domu Na-

rodowego można oglądać wystawę fotografii 
Mariana Dembinioka – absolwenta KUL-u, hi-
storyka, muzeologa, dyrektora Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego. – Fotografowanie jest przy-
jemnością, a uchwycone w obiektywie „Progi, 
występy, nisze” z czasem układają się w swoisty 
pamiętnik sytuacji i zdarzeń. Fotografujący za-
wsze czuje potrzebę pokazania zdjęć innym. Kie-
dy w każdej minucie powstają na świecie tysiące 
zdjęć, organizowanie wystawy staje się przed-
sięwzięciem tyleż ryzykownym, co koniecznym 
dla własnego rozwoju. Wysłuchanie kilku po-
chwał lub konstruktywnych krytyk pozwala 
kontynuować fotografowanie... – mówi autor. 
Na wernisaż wystawy zapraszamy 10 maja 
o godzinie 16.00.

Ekodzieło na Wzgórzu
Zacznie się od spaceru po parku na Wzgó-

rzu Zamkowym, którego uczestnicy spróbu-
ją przyjrzeć się rosnącym tam roślinom pod 
nieco innym kątem. Drugim etapem będzie 
eksperyment kulinarny, czyli wspólne przy-
gotowanie przez uczestników posiłku z ro-
ślin zebranych na Wzgórzu. Warsztaty po-
prowadzi Karol Szurdak, etnobotanik, biolog, 
technik farmacji, aktywista i społecznik. Za-
praszamy 8 maja w godz. 14.00-19.00. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują 
zapisy: epanasiuk@zamekcieszyn.pl. Tego 
samego dnia na Wzgórzu, od godz. 10.00, 
Beata Tarnawa i Jacek Bożek będą tworzyć 
mandalę – instalację z naturalnych materia-
łów, m.in. ziemi, kory, kamieni, ułożonych 
w kręgu, symbolizujących harmonię ogrodu 
– miejsca przyjaznego ludziom. Zachęcamy 
do przyłączania się do akcji. Oba wydarzenia 
są organizowane w ramach Akademii Eko-
dzieło, której inicjatorem jest Klub Gaja. Wię-
cej informacji: www.zamekcieszyn.pl

Dizajn dla 50+ 
W każdy drugi czwartek miesiąca Zamek 

Cieszyn zaprasza osoby 50+ do zwiedzania 
wraz z przewodnikiem aktualnej wystawy 

Mała Pracownia Projektowania
W sobotę 14 maja zapraszamy dzieci 

i młodzież w wieku 7-12 lat do udziału w 
kolejnym spotkaniu Małej Pracowni Pro-
jektowania. Tym razem uczestnicy razem 
z Wzorro Design spróbują stworzyć projekt 

Spotkanie networkingowe
Klub Przedsiębiorcy zaprasza do udziału 

w spotkaniu networkingowym, które bę-
dzie szansą dla przedsiębiorców na promo-
cję firmy, nawiązanie nowych kontaktów 
i wymianę informacji. Odbędzie się 18 maja 
2016, godz. 16.00-19.00, w Hotelu Mercure 
Cieszyn. Zgłoszenia do 13 maja, tel. 33 851 
08 21 w. 22 lub biuroklub@zamekcieszyn.pl.

prezentowanej w Zamku Cieszyn, połączo-
nego z rozmową o roli dizajnu i projektantów 
we współczesnym świecie. Cykl spotkań 
jest elementem projektu Śląskie dla seniora. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 maja 
w godz. 10.00-12.00. Uczestnicy odwiedzą: 
Drugą Ogólnopolską Wystawę Znaków Gra-
ficznych, a także ekspozycje: Odczarować 
wiklinę oraz Jak sobie wysiejesz, tak ci wy-
rośnie…. Udział jest bezpłatny, ale obowią-
zują zagłoszenia: tel. 33 851 08 21 wew. 14 
lub emichalik@zamekcieszyn.pl.

i wykonać tapicerowaną tablicę nad biurko, 
którą zabiorą do domu. Zajęcia zaczynają 
się o 10.00 i trwają do 13.00. Koszt udziału 
w warsztatach: 40 zł od osoby. Zgłoszenia 
na: wbeczek@zamekcieszyn.pl. Formularz 
zgłoszeniowy i więcej informacji na: www.
zamekcieszyn.pl 

Wiklina inaczej 
Wiklina jest niezwykłym materiałem. Jak 

go w mądry, prosty i nowoczesny sposób 
wykorzystywać, uwzględniając możliwo-
ści wykonawcze lokalnych rzemieślników, 
pokazują prace studentów Pracowni Pro-
jektowania Alternatywnego na Wydziale 
Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki w Krakowie. Powstały 
one pod kierunkiem dr Anny Szwai i Piotra 
Hojdy. Wystawę Odczarować wiklinę można 
oglądać w Ornażerii Zamku do 12 czerwca. 

Znane znaki
W Zamku można oglądać Drugą Ogólnopol-

ską Wystawę Znaków Graficznych, na której są 
prezentowane ikoniczne projekty z lat 1945-
1969, a także znaki powstałe w latach 2000-
2015. Informacja Turystyczna Zamku Cieszyn,  
tel. +48 33 851 08 21 wew. 14. Wystawa po-
trwa do 5 czerwca.
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W Bibliotece 
Miejskiej...

Teatr poleca
Czy bać się myszy?

Grupa nieformalna Cyberedukatorzy w bi-
bliotece, działająca w Bibliotece Miejskiej, ser-
decznie zaprasza wolontariuszy, studentów 
i osoby 55+ do udziału w nowym projekcie. 
Od 9 maja ruszają zapisy na: Mysz? Nie ma się 
czego bać – podstawowy kurs komputerowy 
dla osób 55+, Senior w cyfrowym świecie – za-
awansowany kurs komputerowy dla osób 55+, 
Cyfrowy@student – warsztaty dla studentów 
kierunków pedagogicznych z zakresu pracy  
w Google Applications oraz tworzenia mate-
riałów promocyjnych (plakaty, zakładki itp.)  
z wykorzystaniem dostępnych w Internecie 
bezpłatnych programów.

Udział we wszystkich warsztatach jest 
bezpłatny. Zapisy prowadzone są pod nr. tel. 
33 852 07 10 wew. 13 lub w Czytelni Biblio-
teki Miejskiej w Cieszynie. Projekt dofinan-
sowany ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. 

Biblioteka Miejska

Stryja in memoriam
22 maja o godz. 17.00 w kościele Jezusowym 

odbędzie się kolejny koncert z cyklu Karol Stry-
ja in memoriam. W lutym minęła 101. rocznica 
urodzin muzyka, cieszynianina z urodzenia, 
wieloletniego dyrektora artystycznego Filhar-
monii Śląskiej. Wraz z Orkiestrą Symfoniczną 
i Chórem Filharmonii Śląskiej wystąpią soli-
ści: Natalia Łukaszewicz-Charabin – sopran, 
Magdalena Pilarczyk – mezzosopran, Tomasz 
Dziwisz – tenor i Michał Schoppa – baryton, 
a wszystko pod batutą samego dyrektora Fil-
harmonii, Mirosława Jacka Błaszczyka – ucznia 
Karola Stryi i kontynuatora jego dzieła. 

Na program koncertu złożą się dwa dzieła 
religijne w formie mszy. Konfrontacja utwo-
rów kompozytorów reprezentujących jakże 
różne epoki – klasycyzmu i XX wieku – może 
dla słuchaczy być ciekawym doświadcze-
niem. Mimo różnic stylistycznych, posługi-
wania się przez kompozytorów odmiennym 
językiem muzycznym w wyrażaniu emocji, 
łączy je wspólny temat – gloryfikacja Boga. 
Usłyszymy zatem utwory: Józefa Świdra 

– Missa angelica na chór mieszany, sopran 
solo i orkiestrę smyczkową oraz Wolfganga 
Amadeusza Mozarta – Mszę C-dur Korona-
cyjną KV 317. Oba utwory są wieloczęściowe, 
więc dobry obyczaj sal koncertowych każe 
powstrzymać się z oklaskami pomiędzy 
częściami. A skąd wiadomo, że utwór się 
zakończył, jeśli go nie znamy? Obserwujmy 
dyrygenta – jego postawa na koniec utworu 
da nam wyraźny znak – teraz aplauz! 

Warto przy okazji wspomnieć, że Józef 
Świder to też muzyk związany z naszym mia-
stem, gdzie będąc profesorem Uniwersytetu 
Śląskiego – Filii w Cieszynie przez 15 lat kiero-
wał Instytutem Pedagogiki Muzycznej. Nasz 
koncert zbiega się drugą rocznicą jego śmier-
ci. W pierwszym tygodniu grudnia odbędzie 
się w Cieszynie II Konkurs Muzyczny im. Józe-
fa Świdra z uczestnictwem kilkunastu znako-
mitych polskich i zagranicznych chórów. W tej 
formie środowisko muzyczne wyraża uzna-
nie dla tego kompozytora. Nasz majowy kon-
cert jak zwykle jest bezpłatny, a do udziału 
serdecznie zapraszają dyrektor Filharmonii 
Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk oraz bur-
mistrz Cieszyna, Ryszard Macura.

Piotr Gruchel, Wydział Kultury

Cieszyn miastem 
kwiatów i zieleni

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz 
Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa po 
raz 43. zapraszają mieszkańców Cieszyna 
do udziału w konkursie Cieszyn miastem 
kwiatów i zieleni. Wiosenny przegląd ogro-
dów zaplanowany jest na 16 i 17 maja, 
a jesienny na drugą połowę sierpnia 2016 r. 
Oceny dokonuje komisja złożona z pracow-
nika Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego oraz członków 
Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa. 

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
właścicieli ogrodów, którzy chcieliby się 
pochwalić swoim dziełem, do zgłaszania 
się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego (tel. 33 479 42 
72, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl). 

Do udziału w konkursie zapraszamy rów-
nież posiadaczy ukwieconych balkonów 
oraz administratorów terenów zielonych 
należących do wspólnot mieszkaniowych, 
osiedli mieszkaniowych i przedsiębiorstw. 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 
13 maja. Zachęcamy państwa gorąco do 
udziału w konkursie. 

OŚR
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Podwórka Nivea
Ruszyła kolejna edycja akcji Podwórko Ni-

vea. Jej celem będzie budowa kolejnych 40 
podwórek. Głosowanie odbywa się w dwóch 
turach: od 5 maja do 1 czerwca i od 2 do 30 
czerwca. W każdej turze wybranych zostanie 
po 20 zwycięskich lokalizacji. W trakcie trwa-
nia akcji można po zarejestrowaniu się w ser-
wisie oddać jeden głos dziennie przez stronę 
www www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/pod-
worko2016 lub aplikację mobilną Podwórko 
Nivea. W Cieszynie zostały wybrane dwa miej-
sca, w których dzięki wam mogą zostać wybu-
dowane nowe place zabaw dla dzieci – przy ul. 
Milaty 5ab-9ab oraz przy ul. Hallera.

Mat. pras.



8 nasze sprawy

Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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30-lecie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie została po-
wołana do życia przez Zebranie 14 Członków Założycieli w dniu 7 
stycznia 1986 r., w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 
pracowników Kopalni Węgla Kamiennego Morcinek w Kaczycach. 
Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej (VI Wydział Go-
spodarczy) miała miejsce w dniu 22 kwietnia 1986 r. Obecnie spół-
dzielnia zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
nr 0000132579. Zrzeszona jest w Regionalnym Związku Rewizyj-
nym Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. 

Obchodzony w 2016 roku jubileusz 30-lecia działalności spółdziel-
ni stanowi okazję do spojrzenia wstecz, przypomnienia ludzi, którzy 
w historii naszej spółdzielni piastowali kierownicze funkcje w jej 
władzach. Przewodniczącymi Rady Nadzorczej byli kolejno: Hubert 
Madej (1986-1990), Euzebiusz Gajda (1990-1992), Tadeusz Kopeć 
(1992-1993), Andrzej Żurek (1993-2001), Roman Kuczaty (2001-
2008), Monika Giemza (2008-2011), Mariusz Kolanko (od 2011); 
funkcję prezesa zarządu sprawowali: Zbigniew Głazowski (1988-
1991), Stanisław Szczyrba (1991-1993), Tadeusz Kopeć (1993-1999), 
Maria Jendrysek (od 1999). Aktualnie organy spółdzielni działają 
w składzie: Rada Nadzorcza: Mariusz Kolanko – przewodniczący, 
Piotr Krupa – zastępca, Jan Perek – sekretarz; członkowie Rady i Ko-
misji Rewizyjnej: Henryk Pierchała – przewodniczący, Stanisław 
Sikora – zastępca, Zbigniew Posmyk – sekretarz, Piotr Penno – czło-
nek Komisji; zarząd spółdzielni: Maria Jendrysek – prezes zarządu, 
Beata Glac – zastępca prezesa ds. ekonomicznych, główny księgowy, 
Krzysztof Wasik – społeczny członek zarządu. 

Jubileusz jest również okazją do podsumowań oraz staje się ko-
lejnym wyzwaniem do szukania coraz lepszych, nowocześniejszych 

rozwiązań w zarządzaniu i rozwoju spółdzielni przy zachowaniu 
pełnej tożsamości spółdzielczej. 

W lokalach, zarządzanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszka-
niową w Cieszynie, zamieszkuje 2212 osób. Zajmują one 915 lokali 
o łącznej powierzchni 51 050 m2 , składających się na dwa osiedla: Po-
gwizdów w Gminie Hażlach (470 lokali o powierzchni 26 000m2) i Bo-
brek-Zachód w Cieszynie (445 lokali o powierzchni 24 950m2). Obecnie 
spółdzielnia zrzesza 742 członków zamieszkałych na os. Pogwizdów 
– 383 członków, os. Bobrek–Zachód – 359 członków oraz 42 członków 
oczekujących. Mienie należące do GSM obejmuje budynki mieszkalne 
połączone w 21 nieruchomości jedno- i wielobudynkowych, siedzibę 
spółdzielni przy ul. Bielskiej 84 w Cieszynie oraz pawilon handlowy 
w Pogwizdowie przy ul. Matusiaka 2. Na obu osiedlach znajdują się bo-
iska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz place 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. 

W wyniku inicjatywy członków spółdzielni, w ramach Budżetu Oby-
watelskiego na 2016 rok, ogłoszonego przez Gminę Cieszyn, został wy-
brany projekt pn. Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni tereno-
wej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka na terenie os. Bobrek-Zachód 
w Cieszynie. Na ten cel spółdzielnia otrzymała z budżetu Cieszyna kwotę 
49 990 zł, a realizacja inwestycji planowana jest na 2016 r.

Siedziba Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej.

Do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej należy m.in. osiedle w Pogwizdowie.

Osiedle Bobrek-Zachód.

Rozwiązania przyjęte w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
uniemożliwiają osiągnięcie przez spółdzielnię planowanego pier-
wotnie wymiaru, dlatego jej działalność skoncentrowana jest na po-
prawie funkcjonalności infrastruktury (szczególnie drogowej) oraz 
utrzymaniu w dobrym stanie technicznym i użytkowym budynków, 
urządzeń i instalacji osiedli. Na przełomie ostatnich dziesięciu lat na 
obu osiedlach powstało 409 nowych miejsc parkingowych, planuje-
my utworzenie kolejnych. Na terenie os. „Bobrek-Zachód” w Cieszynie 
wykonano łącznik pomiędzy ul. Milaty i Dyboskiego oraz dostoso-
wano parametry istniejącej drogi wewnętrznej – ul. Milaty do para-
metrów drogi pożarowej. Na bieżąco przeprowadzane są remonty, 
modernizacje i konserwacje budynków, co pozwala na utrzymanie 
ich w stałej sprawności technicznej. Systematycznie wykonywane 
są okresowe przeglądy techniczne budynków, urządzeń i instalacji, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Władze spółdzielni i jej pracownicy wiele wysiłku wkładają w zapew-
nienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości. 
Działania windykacyjne – najmniej pożądana sfera naszej działalności 
– prowadzone są w oparciu o szczegółową analizę zadłużeń, a obecny 
wskaźnik zadłużenia wynosi 4,38 proc. w stosunku do naliczeń rocz-
nych. Warto także podkreślić, że w „Górniczej” inwestujemy w nowocze-
sne i energooszczędne technologie, przejawiamy dużą troskę o utrzy-
manie porządku i czystości w budynkach oraz w ich otoczeniu.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
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Ahoj,  
panie Andersenie

Co roku czekają na nią niecierpliwie 
wszystkie „biblioteczne” dzieciaki, co roku 
wzbudza emocje i radość małych czytelni-
ków i co roku po prostu być musi. O czym 
mowa? O Nocy z Andersenem. Tegoroczna noc-
na zabawa w cieszyńskiej Bibliotece Miejskiej 
odbyła się z 8 na 9 kwietnia i bez wątpienia 
zaskoczyła wszystkie dzieciaki. Tym razem 
mistrz baśni wraz z 26 małymi czytelnikami 
zaokrętowany został pod piracką banderą. 
Dzieci pod wodzą kapitana Jacka poddane 
zostały niejednej próbie, rozwiązywały za- Zabawa w nocy była przednia.

gadki, brały udział w rozmaitych zadaniach 
sprawnościowych, a nawet szukały skarbu 
korsarzy. Oczywiście na pirackiej łajbie nie 
może zabraknąć solidnej strawy, dlatego 
dzieciaki spałaszowały ulubioną pizzę, a ła-
suchy spróbowały pysznego tortu. 

W czasie baśniowej nocy nie zabrakło fascy-
nujących historii pana Andersena, czytanych 
przez samego mistrza, a odegranych w formie 
dramy przez dzieci. Mimo zmęczenia, wszyst-
kie dzieci chętnie też ozdobiły najrozmaitszy-
mi rysunkami swoje pirackie koszulki, które, 
opatrzone dodatkowo dedykacją Andersena, 
stały się miłą pamiątką z tegorocznej Nocy.

Czy dzieciaki śpią w czasie Nocy z An-
dersenem – nie zdradzimy. Kto ciekaw jest, 

niech jak najczęściej odwiedza Oddział dla 
dzieci BM, czyta książki i zdobędzie bilet na 
przyszłoroczną baśniową noc!

Biblioteka Miejska

Promujemy 
cieszyńskie

ZPiT Ziemi Cieszyńskiej i goście imprezy.

Wieczór cieszyński rozpoczął cykl wydarzeń 
pod hasłem: Promujemy cieszyńskie, których 
ideą będzie przedstawianie tego, co na naszej 
ziemi cenne, atrakcyjne, jedyne i niepowtarzal-
ne. Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe produkty, 
sztuka, dania i inne atrakcje... Pomysł zrodził 
się z inicjatywy Teresy Pawłowskiej oraz Zofii 
Wszołek. Imprezę objął patronatem burmistrz 
Cieszyna – Ryszard Macura, który wraz z żoną 
Jolantą był gościem wydarzenia. 

Był to wieczór pełen cieszyńskich „skar-
bów”, czyli regionalnej, znakomitej kuchni, 
tańca i śpiewu w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz wystawy 
twórczości cenionych miejscowych artystów.

Zofia Wszołek
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Młodzi na start
SAD to szansa dla młodych ludzi na zdo-

bycie pieniędzy na realizację mikrograntów. 
Aktualnie Miasto Cieszyn jest partnerem 
w polsko-czeskim projekcie Sad – mikrogrant 
jako narzędzie ustrukturalizowanego dialo-
gu między młodzieżą a miastem. Inicjatorem 
projektu jest czeskie stowarzyszenie Petrklíč 
Help. Polskimi partnerami są Fundacja Laja 
oraz Transgranicze Centrum Wolontariatu.

Głównym założeniem tego projektu jest 
stworzenie kompleksowego systemu wspar-
cia dla młodzieżowych inicjatyw i projektów. 
Od kilku miesięcy nad realizacją celu pracują 
grupy eksperckie w czterech miastach – Cie-
szynie, Czeskim Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju 
i Karwinie. Narzędzie, które tworzą przed-
stawiciele urzędu, rady miasta i członków 
organizacji pozarządowych ma pomóc w bu-
dowaniu dialogu pomiędzy młodzieżą a in-
stytucjami miasta. Stąd grupą, do której jest 
skierowany projekt, są młodzi ludzie, którzy 
mają ciekawe pomysły na to, jak ożywić swoją 
ulicę, najbliższe otoczenie i miasto, w którym 
żyją. To oni właśnie mają szansę napisać mi-
krogrant i postarać się o jego dofinansowanie 
w ramach niniejszego przedsięwzięcia.

Jeśli mieścisz się w przedziale wiekowym 
13-30 lat, mieszkasz w Cieszynie, jesteś osobą 
aktywną i kreatywną, to ten projekt jest skie-
rowany również do ciebie. Należysz do grupy 
uczniów, studentów, pracowników, bądź je-
steś osobą bezrobotną? Masz grupę przyjaciół 
(min. 4 osoby, z czego co najmniej jedna powin-
na być  pełnoletnia), z którą chesz wprowadzić 
pozytwyną zmianę w twojej okolicy? Jeśli tak, 
to masz szansę na zdobycie do 2000 zł.

W jakich obszarach można realizować 
projekt? Tematyka projektów może skupiać 
się wokół kultury i sztuki, sportu, ochrony 
środowiska, praw człowieka, czasu wolnego, 
zdrowego stylu życia, współpracy transgra-
nicznej  lub innych ważnych dziedzin życia 
społecznego. Zgłoś swoją ideę jeszcze dziś 
na stronie! Wypełnij formularz, a eksperci 
skontaktują się  z tobą i pomogą w przygo-
towaniu wniosku. Więcej informacji: www.
sad.jecool.net i facebook.com/projektSAD 
oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego.
Nabór pomysłów prowadzony jest w trybie 
ciągłym, a najbliższy termin zgłoszenia po-
mysłów upływa 30 maja.

Fundacja Laja/Wydział Kultury

Wielkie bieganie 
Jak co roku w ostatnią niedzielę kwiet-

nia po ulicach Cieszyna i Czeskiego Cieszy-
na „ścigali” się biegacze z różnych krajów. 
Mimo niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych 8. edycja Cieszyńskiego Fortuna 
Biegu okazała się rekordowa pod względem 
frekwencji. Do biegu łącznie zgłosiło się po-
nad 3500 zawodników. W biegu młodzieżo-
wym rywalizowali oni na dystansie 2 km, 
natomiast w biegu głównym konkurowali ze 
sobą na trasie o długości 10 km, która skła-
dała się z dwóch pięciokilometrowych pętli.

Dzieci w biegu młodzieżowym podzielone 
były na sześć kategorii wiekowych, a start 
odbywał się w czterech grupach. Cieszyńskie 
szkoły walczyły o miano Najbardziej Rozbie-
ganej Szkoły, a także o puchary burmistrzów 
Cieszyna i  Czeskiego Cieszyna. W przypad-
ku szkół z Cieszyna tytuł ten powędrował 
do Katolickiego Gimnazjum im. Św. Melchio-
ra Grodzieckiego, natomiast spośród szkół 
z Czeskiego Cieszyna najlepsza okazała się 
podstawówka i przedszkole z Konteszyńca.

Na starcie biegu głównego nie mogło za-
braknąć zawodników z Kenii i Ukrainy, w tym 
zeszłorocznego zwycięzcy i rekordzisty tra-
sy.  To właśnie Kenijczyk Abel Kibet Rop jako 
pierwszy z czasem 29 minut i 57 sekund poko-
nał linię mety. Za nim uplasował się jego rodak 
Henry Kemboi, który wyprzedził reprezen-
tanta Ukrainy, Pawela Olinyka. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Lilia Fiskovicz, zawod-
niczka z Mołdawii, która reprezentować bę-
dzie ten kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Rio 
de Janeiro, pokonując całą trasę w 33 minuty 

i 20 sekund, ustanawiając jednocześnie nowy 
rekord trasy wśród kobiet. Druga na mecie 
zameldowała się reprezentantka Kenii, Chri-
stine Moraa Oigo, a trzecia Simona Vrzalová 
z Czeskiego Cieszyna. Najlepszym cieszynia-
kiem okazał się zawodnik MKS Centrum Dzię-
gielów/Olza Cieszyn Przemysław Gibiec, który 
w kategorii open zajął pierwsze miejsce.

Dzięki „pacemakerom” z grupy biegowej 
Běžecká Skupina w Czeskim Cieszynie, biega-
cze mogli dostosować swoje tempo biegu pod 
określony czas, tj. 40 min, 50 min i 60 min. Po-
nadto dzięki pomocy wolontariuszy z cieszyń-
skiego Stowarzyszenia GramOLajf, zawodnicy 
mieli możliwość kontrolowania przemierzane-
go dystansu. Na moście Przyjaźni biegaczom 
przygrywała kapela góralska Sarpacka z Isteb-
nej, zaś po czeskiej stronie przy Ośrodku Kultu-
ry Strzelnica zawodnikom umilał czas Silesian 
Dixie Band. W sumie bieg młodzieżowy ukoń-
czyło 1385 dzieci, natomiast w biegu głównym 
zostało sklasyfikowanych 1359 zawodników.

MOSiR Cieszyn

Tradycyjnie trasa wiodła przez oba Cieszyny.
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Ale się działo w PTE...

Przedszkolaki były ubrane na niebiesko.

Niebieski tydzień
„Co to jest autyzm?” – to pytanie zadawały 

przez cały tydzień przedszkolaki. Już po raz 
drugi wzięliśmy udział w akcji Zapal się na 
niebiesko. W jej trakcie w przedszkolu zostały 
przeprowadzone zajęcia profilaktyczne oraz 
psychoedukacyjne związane z tematyką au-
tyzmu. Przygotowała je i poprowadziła nasza 
psycholog Dominika Pietroszek. Zajęcia w for-
mie warsztatów pozwoliły dzieciom zobaczyć 
i poczuć, jak wygląda świat osób z autyzmem 
oraz z jakimi problemami spotykają się na 
co dzień. Dla rodziców w ramach edukacji 
przygotowałyśmy kącik z ulotkami oraz zor-
ganizowałyśmy spotkanie z psychiatrą dzie-
cięcym dr n. med. Agnieszką Tobiczyk-Teper, 

która opowiedziała o wczesnym wykrywaniu 
nieprawidłowości w zachowaniu małego czło-
wieka oraz w jaki sposób i kiedy należy zare-
agować. Zwróciła też szczególną uwagę na to, 
iż do pełnej oceny, czy dziecko jest chore na 
autyzm, potrzebne są opinie między innymi 
neurologa, psychologa, psychiatry i logopedy. 
Na autyzm nie ma lekarstwa. Aby poprawić 
funkcjonowanie chorego grupa lekarzy sku-
pia się na leczeniu objawów. Leczenie każdego 
dziecka przebiega indywidualnie, a cały wysi-
łek należy włożyć w ułatwienie mu funkcjono-
wania w społeczeństwie.

***
Goście ze Schwabach

Pamiątkowe zdjęcie w Pszczynie.

przedszkolami, które prowadzi właśnie Para-
fia Ewangelicka z Schwabach. Siedmioosobo-
wa delegacja z ks. dr. Paulem-Hermannem Zel-
lfelderem na czele przyjechała we wtorkowe 
popołudnie do Polski. Pierwszym punktem 
wizyty było zwiedzanie przedszkola i spo-
tkanie z wszystkimi nauczycielami, gościem 
honorowym naszego spotkania był proboszcz 
cieszyńskiej parafii, ks. Janusz Sikora. Na spo-
tkaniu zaprezentowałyśmy gościom krótką 
historię budynku przedszkola, omówiłyśmy, 
jak funkcjonuje nasza placówka i jakie pro-
gramy realizują nasi wychowankowie. Cieka-
wostką, która wzbudziła wśród uczestników 
spotkania uśmiech, było omawianie jadłospi-
sów w przedszkolach – my mamy alergików, 
którym przygotowujemy odpowiednie da-
nia, a w niemieckich przedszkolach są dzieci 
z dwudziestu różnych krajów, często różnych 
wyznań, dlatego jadłospis musi być dostoso-
wany np. do muzułmanów.

Zaprosiliśmy ponadto gości na wycieczkę 
z dziećmi do Pszczyny.  Zobaczyli również 
Cieszyn i zapoznali się z jego historią, zwie-
dzili Muzeum Protestantyzmu i zaznajomili 
się ze zbiorami Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera. Następnymi punktami zwiedza-
nia były wizyta w Chacie Kawuloka w Istebnej 
oraz Muzeum Koronki w Koniakowie. 

PTE

Kolejna laureatka

Anna Hatalak.

Wieści z „trójki”

Parafia Ewangelicka w Cieszynie współpra-
cuje z parafią ze Schwabach na wielu płasz-
czyznach. 12 kwietnia rozpoczęła się współ-
praca między naszym przedszkolem a trzema 

W kwietniu w Warszawie odbył się finał 
62. Olimpiady Chemicznej, w którym wśród 
101 uczestników znalazła się Anna Hatalak, 
uczennica klasy 3. I LO im. Antoniego Osu-
chowskiego, przygotowująca się pod kierun-
kiem Dariusza Gruszki-Probsta. Ania w za-
wodach, obejmujących część teoretyczną 
i laboratoryjną, zajęła doskonałe 31. miejsce  
i uzyskała tytuł laureata. To już druga uczen-
nica, która w dwóch ostatnich latach osiągnę-
ła tak znaczący sukces w Olimpiadzie Che-
micznej. W 2014 roku tytuł finalistki uzyskała 
Marta Biedrawa, podopieczna Sylwii Widenki, 
nauczyciela chemii w popularnym Osuchu. Za-
równo Marta, jak i Ania swoją przygodę z che-
mią zaczynały w cieszyńskim Gimnazjum nr 1 
pod okiem Ewy Miazgowskiej.

Dariusz Gruszka-Probst

Jan Machała z uczniami w Lasku Miejskim.

Lekcja przyrody w terenie
Przyrody można uczyć się nie tylko w szko-

le. Klasa 5b miała okazję uczyć się przyrody 
w terenie, w rezerwacie przyrody Lasek Miej-
ski. Wycieczkę do cieszyńskich rezerwatów 
poprowadził przewodniczący Komisji Ochro-
ny Przyrody i Krajoznawstwa Oddziału PTTK 
Beskid Śląski w Cieszynie, Jan Machała. Dzieci 
uczyły się rozpoznawania rozwijających się 
i rozkwitających o tej porze roku gatunków 

roślin. Podziwiały przyrodę, dowiedziały się, 
jak ją szanować i dlaczego jest ona dla nas taka 
ważna. Wycieczka zakończyła się konkursem 
przyrodniczym z nagrodami, kilku uczniów 
zdobyło też odznakę krajoznawczą Tropiciel 
Przyrody.

***
Graniczne spotkanie

12 kwietnia klasy piąte SP3 uczestniczy-
ły w zajęciach z udziałem Straży Granicznej. 
Zaproszonym gościem była kapitan Irena Ru-
chała, która przybliżyła uczniom tematykę 
związaną z zadaniami Straży Granicznej oraz 
strefą Schengen. Prelekcja była bardzo cieka-
wa. Uczniowie słuchali z zaciekawieniem i z ła-
twością przyswajali wiedzę w tym zakresie.

***
Mieszkam w Beskidach

W kwietniu odbyło się podsumowanie XXIII 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
Mieszkam w Beskidach. Wśród wyróżnionych 
uczniów naszej szkoły znaleźli się: w katego-
rii klas 1-3 (opiekun Ewa Czauderna): 1. miej-
sce – Nikola Kistowska 2b, 2. miejsce – Maria 
Brańczyk 2b, 3. miejsce – Tomasz Buchta 2b, 
wyróżnienia: Mikołaj Waszut 2b, Jakub Wala 
2c. W kategorii klas 4-6 (opiekun Jolanta Mo-
rawiec): 2. miejsce – Lilianna Kistowska 5c, 3. 
miejsce – Aleksandra Harwot 6b, Oliwia Wę-
glorz 5c, Maria Król 5b, 2 i 3 miejsce – Jakub 
Matuszny 6c, wyróżnienie – Julia Gorczyca 5c. 
Pierwsze miejsce w grupie dorosłych i nagro-
dę Dyrektora GOK Świnna, otrzymała rów-
nież Jolanta Morawiec – nauczyciel plastyki, 
która do konkursu zgłosiła i zaprezentowała  
w formie zbioru fotografii, dekorację szkoły 
przedstawiającą Cieszyn zimą (zabytki Cie-
szyna – wycinanka).

Zespół Promocji SP3 Cieszyn 
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Nowości z „katolika”

Przegląd „Poliglota” odbył sie po raz 15.

Jedziemy do Brukseli
W sobotę 16 kwietnia uczniowie Katolic-

kiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. 
Melchiora Grodzieckiego wzięli udział w 15. 
Jubileuszowym Przeglądzie Twórczych Form 
Pracy Dzieci i Młodzieży w Językach Obcych 
Poliglota 2016. Przegląd odbył się w Domu 
Kultury w Bielsku-Białej Komorowicach. 
Nagrodę główną – wyjazd do Parlamentu 
Europejskiego otrzymało Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Melchiora Gro-
dzieckiego za sztukę pt. How to wake up the 

princess – Familiada show wykonaną w języku 
angielskim przez zespół w składzie: Zuzanna 
Dąbrowska, Jagoda Surzycka, Jan Banot, Ma-
teusz Cwynar, Marek Kubiński, Marcin Mazu-
rek, Filip Żarnowiecki, a przygotowaną pod 
kierunkiem Joanny Drewek. Ponadto jury 
przyznało nagrodę specjalną dla indywidu-
alności językowej Filipowi Żarnowieckiemu.

Przygotowania do przeglądu trwały dwa 
miesiące i były czasem wspaniałej przygo-
dy z językiem angielskim. Sami napisaliśmy 
scenariusz w języku angielskim, ułożyli-
śmy choreografię, zadbaliśmy o rekwizyty 
i przeprowadziliśmy mnóstwo prób. By na-
pisać scenariusz, uczniowie musieli zacząć 
myśleć w języku angielskim i wykorzystać 
w praktyce wiedzę zdobytą na lekcjach. Na-
sze wysiłki zostały docenione i nagrodzone. 

Joanna Drewek***
Najlepsi matematycy

Uczniowie cieszyńskich szkół podsta-
wowych zostali zaproszeni przez Katolicką 
Szkołę Podstawową do udziału w Międzysz-
kolnym Konkursie Matematycznym Lubimy 
matematykę. Jego organizacji i prowadzenia 
podjęła się nauczycielka matematyki, Ilona 

Janota. W konkursie wzięli udział najlepsi ma-
tematycy z cieszyńskich szkół podstawowych. 
W pierwszej części konkursu każdy z uczest-
ników rozwiązał test wyboru złożony z 25 za-
dań. Oto wyniki rywalizacji: 1. Tomasz Iwanek 
(Katolicka SP), 2. Łukasz Wesołowski (SP To-
warzystwa Ewangelickiego) i Iga Szczepańska 
(SP2), 3. Justyna Wawrzacz (SP2).

Drugą część konkursu stanowiły zmagania 
drużynowe. Należało rozwiązać krzyżów-
kę matematyczną, zadanie logiczne, zadanie 
arytmetyczne, układankę geometryczną i za-
danie związane z modelowaniem matema-
tycznym. Kolejność wygląda następująco: 1. SP 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w składzie: 
Justyna Wawrzacz, Iga Szczepańska i Kacper 
Jarosz, 2. SP Towarzystwa Ewangelickiego 
w składzie: Edyta Bolek, Balbina Sikora i Łu-
kasz Wesołowski oraz Katolicka SP w składzie: 
Anna Iskrzycka, Tomasz Iwanek i Mateusz Ma-
chała, 3. SP nr 6 w składzie: Anna Łukasiak, 
Martyna Stoszek i Kacper Urbańczyk.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą 
wiedzą i umiejętnościami matematyczny-
mi. Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom 
i opiekunom dziękujemy za udział i pomoc 
w przeprowadzeniu konkursu.

KSP

Pamięci Szekspira
Znawcy sztuki teatralnej znakomicie orien-

tują się w temacie obchodów 400. rocznicy 
śmierci słynnego aktora i poety. Któż z nas nie 
zna Hamleta, Makbeta czy Romea i Julii tego 
wybitnego dramatopisarza? My też postano-
wiliśmy to uczcić, biorąc już kolejny raz udział  
w Powiatowym Konkursie Poezja i Proza w Ję-
zyku Shakespeare’a w Zebrzydowicach. Cieszyn 
dumnie reprezentowały drużyny ze Szkół Pod-
stawowych nr 1 i 3, w składzie: Małgorzata Cie-
plik, Laura Suchanek, Dominika Suchorab – SP 
1; Milena Bertin – SP 3, którą przygotowała Li-
liana Binek. Poszczęściło się „jedynce”. Małgo-
rzata Cieplik, uczennica Barbary Turoń, zajęła 
pierwsze miejsce, a Dominika Suchorab, przy-

gotowana przez Annę Kotowską, wyróżnienie. 
Trzymamy za dziewczyny kciuki, które w maju 
pojadą do Zabrza na konkurs wojewódzki. 

Barbara Turoń, SP1 Cieszyn

Warto znać Szekspira i jego język.

Misiowy konkurs  

Od lewej: Wawrzyniec Lipa, Oliwia Gawęda i 
Paulina Jagiełło.

Bystrzaki
W SP7 w Cieszynie odbył się Międzyszkolny 

Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pią-
tych cieszyńskich szkół pt. Bystrzak. Wzięło 
w nim udział 24 piątoklasistów ze wszystkich 
cieszyńskich szkół podstawowych. W kon-
kursie indywidualnym najlepszym matema-
tykiem okazała się Anna Bojarska z SP2 z Od-
działami Integracyjnymi, zdobywając tytuł 
Bystrzaka. Natomiast drużynowo zespół SP2 
w składzie: Anna Bojarska, Krzysztof Szlachta, 
Aleksander Kajstura, zajął drugie miejsce.

Zespół Promocji Szkoły SP2

Matematyczne bystrzaki.

26 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 wzięli udział w międzyszkolnym 
konkursie czytelniczym Przygody misia 
Paddingtona, który zorganizowała Katolic-
ka Szkoła im. Świętej Rodziny w Cieszynie. 
Oliwia Gawęda z klasy 2c i Wawrzyniec 
Lipa z klasy 3b zajęli drugie miejsce, a Pau-
lina Jagiełło z klasy 3b zajęła miejsce szó-
ste. Gratulujemy!

Mariola Karolczuk, SP1 Cieszyn

Eurodytka odwiedzi 
unijny parlament

28 kwietnia w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Pawła Stalmacha w Wiśle odbył się 
VII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Eu-
rodyta 2016, pod patronatem honorowym 
Posła do Parlamentu Europejskiego Jana 
Olbrychta i Starosty Powiatu Cieszyńskiego 
Janusza Króla. Dwudziestu gimnazjalistów 
z całego powiatu miało do rozwiązania test 
wiedzy,  składający się z 24 pytań, który 
później został szczegółowo omówiony z 
uczestnikami konkursu przez nauczyciela 
LO w Wiśle, Dawida Czakona. Po spraw-
dzeniu prac przez komisję okazało się, że 
najlepszą wiedzą o Unii Europejskiej wyka-
zała się uczennica klasy 3 Gimnazjum nr 1 
w Cieszynie Dominika Trajdos. Dominika w 
nagrodę za zajęcie 1 miejsca pojedzie wraz 
ze swoim nauczycielem – opiekunem, Ry-
szardem Milewskim, na wizytę studyjną do 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli na 
zaproszenie dr. Jana Olbrychta. 

Dariusz Niemiec

Dominika Trajdos z nauczycielem Ryszardem 
Milewskim.

Fo
t.

 S
P1

Fo
t.

 K
LO



12 dni kultury chrześcijańskiej



136 maja 2016
Nr 9 (886)polecamy

Nasze środowisko
Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze 

oraz Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zapra-
szają 18 maja 2016 r. o godz. 17.00 do Sali 
Widowiskowo-Konferencyjnej OCKiR  przy 
ul. Kossak 6, na prelekcję Aleksandra Dordy 
pt. Nasze środowisko przyrodnicze – walory 
i zagrożenia.

Organizatorzy

Jubileusz „Lutni”
W dniu 4 czerwca godz. 16.00 w kościele 

pw. św. Marii Magdaleny odbędzie się kon-
cert z okazji 85-lecia działalności Katolickie-
go Chóru Kościelnego Lutnia. W programie 
utwory religijne a cappella oraz z towarzy-
szeniem zespołu smyczkowego. Wstęp wolny. 

Organizatorzy

Rowerowa wyprawa
Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondra-

szek zaprasza 8 maja na wycieczkę rowe-
rową: Cieszyn – Zamarski – Dębowiec Pod-
lesie – Simoradz. Zbiórka na cieszyńskim 
Rynku o godzinie 8.30. Informacje „Wę-
drowniczek”, tel. 517 626 214.

Organizator

Oddaj głos
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej bierze udział 

w konkursie fundacji Aviva. Chcemy 
w ogrodzie hufca zrobić edukacyjny ogród, 
który będzie otwarty dla społeczności lo-
kalnej. Nasz ogród marzeń będzie zawierał 
Szlak Bacznego Przyjaciela Zwierząt, Szlak 
Pomysłowego Odkrywcy, Szlak Łebskiego 
Przyrodnika. Dodatkowo, aby uatrakcyjnić 
pobyt na wyspie, umieścimy na niej czaro-
dziejski tunel z wierzby, drewnianą chatkę 
oraz Zakątek Gier Podwórkowych, w którym 
znajdą się m.in. stałe stanowisko do gry 
w „klasy” oraz „kapsle”. Wystarczy kliknąć 
w link https://todlamniewazne.pl/inicj-
atywa,1110,wyspa-harcerskiej-przygody-
miejsce-dla-mlodych-odkrywcow.html.

ZHP

W rytmie hip-hopu
Hip Hop Fest Cieszyn jest festiwalem pro-

mującym nie tylko kulturę hip hopową ale 
przede wszystkim zachęceniem do odkry-
wania i rozwijania talentów. Naszym celem 
jest pokazanie, że można mieć niesamowi-
te życie, nie sięgając po „wspomagacze”. 
W planie są warsztaty dj-ingu, human beat 
box’u oraz freestyle’u, poprowadzone przez 
artystów z całej Polski. 14 maja o godz. 
8.00 w kompleksie boisk Sport Parku Pod 
Wałką rusza turniej w streetball z atrakcyj-
nymi nagrodami, a dodatkowo rozłożony 
zostanie tor do skimboardu oraz ściany dla 
grafficiarzy. Będzie to drugie tego rodzaju 
wydarzenie w Cieszynie i mamy nadzieję, 
że stanie się stałym elementem eventów 
kulturalnych w mieście. Szczegóły na pla-
katach i stronie www.facebook.com/hi-
phopfestcieszyn. Zapraszamy.

Organizatorzy

Kolejna wystawa
Cieszyn i okolice w pejzażach z ulubionych 

miejsc prezentuje w Galerii Zmiennej Szpita-
la Śląskiego mieszkanka Cieszyna – Janina 
Chmiel. Jej niewątpliwy talent ujawnił się 
dopiero po zakończeniu aktywności zawo-
dowej za sprawą sekcji malarskiej Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Ulubionym tema-
tem są kwiaty i wrażenia z licznych podróży 
zamknięte w interesujących pejzażach. Nie 
jest to malarstwo szerokiego planu, ale sku-
piające się na wycinku rzeczywistości, bar-
dzo klimatyczne i ciepłe. Wystawę można 
oglądać do końca maja, wstęp bezpłatny.

Szpital Śląski 

Mobilny doradca
Nowe Technologie Lokalnie to inicjatywa 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
adresowana do organizacji non-profit, fun-
dacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez 
względu na ich wielkość czy profil działal-
ności. W sposób szczególny wspiera orga-
nizacje z małych miejscowości. Program 
realizowany jest przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

11 maja zapraszamy na kolejne – trzecie 
spotkanie z mobilnym doradcą w temacie 
Nowe technologie w marketingu organizacji. 
Wykorzystanie multimediów. Spotkanie od-
będzie się w godzinach od 15.00 do 19.00 
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 
1, sala nr 126.

Podczas spotkania przedstawione zostaną 
typy licencji Creative Commons. Uczestnicy 
dowiedzą się kto, kiedy i jak może wykorzy-
stywać licencje, poznają źródła, z których 
w łatwy sposób można pobrać tego typu ma-
teriały. Organizacje pozarządowe często nie 
mogą sobie pozwolić na korzystanie z mate-
riałów płatnych czy zatrudnienie profesjo-
nalnego grafika. Korzystając z materiałów 
udostępnionych na wolnych licencjach mogą 
tworzyć rzeczy wartościowe, na dobrym po-
ziomie estetycznym, a równocześnie stać się 
uczestnikami ważnego ruchu związanego ze 
świadomym korzystaniem z zasobów sieci. 

Spotkania z mobilnym doradcą odbywają 
się w formie warsztatów. W poszczególnych 
etapach uczestnicy będą zdobywać i testować 
nowe umiejętności związane z obróbką audio 
wideo i przygotowaniem materiałów graficz-
nych. Realizatorem programu na terenie po-
wiatu cieszyńskiego jest Fundacja Edukacyj-
na Emil, a mobilnym doradcą prezes fundacji, 
Wioletta Matusiak. Serdecznie zapraszamy. 

Fundacja Edukacyjna Emil

Jak być mamą
Macierzyństwo to dar i radość, ale co zrobić, 

gdy mam czasami dość? Złość, gniew, a bywa 
że i krzyk, a potem poczucie winy – czy to nor-
malne? Karuzela emocji i jak sobie z nimi ra-
dzić? Techniki uwalniania napięć, relaksacja. 
Temat ważny i poważny, ale będzie radośnie 
i kreatywnie. Prowadzenie: Dorota Szcze-
panik, mama dwójki dzieci (dorosłych już), 
trenerka biznesu i rozwoju osobistego, tera-
peutka terapii skoncentrowanej na rozwią-
zaniach, coach. Zapraszamy 12 maja o godz. 
17.00 do Bawialni w Hotelu Mercure, ul. Mote-
lowa. Koszt 35zł/os, liczba miejsc ograniczona. 
Szczegóły i zapisy pod nr tel. 666 017 374 lub 
adresem: klub.bawialnia@wp.pl. Bawialnia



14 miasto

Punkt Wolontariatu
Wolontariusz z Punktu Wolontariatu 

działajacego przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Cieszynie jest osobą 
niosącą uśmiech najuboższym – a więc 
najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
Cieszyna. Wolontariusz jest świadomy, że 
jego zadaniem jest niesienie uśmiechu – po-
przez ręce, nogi, słowa, gesty, czas, pracę… 
wszędzie tam, gdzie go brakuje.

Odbiorcami programu są uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów, dzieci 
w wieku przedszkolnym z rodzin z trud-
nościami opiekuńczo-wychowawczymi, 
osoby starsze i niepełnosprawne oraz inne 
osoby znajdujące się w potrzebie. 

Placówka ta mieści się w Punkcie Tereno-
wym MOPS przy ul. Srebrnej 4. Realizujemy 
cztery programy : 

• Douczanie, którego założeniem jest 
pomoc dzieciom uczęszczającym do szkół 

podstawowych i gimnazjów w nauce oraz 
odrabianiu zadań domowych. Spotkania 
odbywają się w domu ucznia, w jego szkole, 
a także w Punkcie Wolontariatu – w zależ-
ności od możliwości lokalowych i sytuacji 
rodzinnej dziecka.

• Junior – jest programem polegającym 
na wspólnych spotkaniach wolontariusza 
i dziecka w jego miejscu zamieszkania, 
w Punkcie Wolontariatu czy w przedszkolu. 
Jego celem jest wsparcie rozwoju psychofi-
zycznego dziecka poprzez wspólną, kre-
atywną zabawę, zajęcia z wolontariuszem. 

• Ziomek – idea programu opiera się na 
spotkaniach indywidualnych wolontariusza 
z osobą starszą lub z osobą niepełnospraw-
ną, podczas których „społecznik” nie tylko 
towarzyszy beneficjentowi, ale także niesie 
pomoc w czynnościach dnia codziennego. 

• Wolontariat akcyjny – w ramach tego 
programu wolontariusze niosą pomoc 
w środowisku lokalnym w zależności od 

aktualnych potrzeb: przy okazji imprez 
okolicznościowych, wydarzeń sportowych, 
akcji takich, jak np. zbiórka żywności, czy 
też podczas organizacji pomocy dla ofiar 
klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, 
przy przeprowadzkach starszych osób itp.

Zachęcamy wszystkie osoby ze szkół ponad-
gimnazjalnych (niepełnoletnie za zgodą rodzi-
ców), a także osoby w wieku emerytalnym do 
współpracy z naszym punktem. Trzeba pa-
miętać, że osób potrzebujących w naszym oto-
czeniu jest wiele, a jedna godzina poświęcona 
potrzebującym takiej pomocy pozwoli niejed-
nokrotnie przezywciężyć trudną sytuację, da 
także nadzieję na lepsze jutro. 

Dyżury w Punkcie Wolontariatu odbywa-
ją się w każdy wtorek w godz. 13.00-15.00. 
Bliższe informacje na temat współpracy 
można uzyskać w MOPS, osobą do kontaktu 
w sprawie PW jest Agnieszka Kołeczko, tel. 
33 479 49 00.

MOPS

Nabór do przedszkoli
W dniu 5 maja zostały opublikowane li-

sty kandydatów przyjętych do przedszko-
la, tym samym zakończyła się rekrutacja 
główna w cieszyńskich publicznych przed-
szkolach. Są jeszcze wolne miejsca. 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 
publicznych na rok szkolny 2016/2017 bę-
dzie prowadzona od 9 do 13 maja 2016 r. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wol-
nych miejsc w publicznych placówkach. 

Wnioski zgłoszeniowe wraz z załączni-
kami są do pobrania w każdym przedszko-
lu prowadzącym rekrutację uzupełniającą 
oraz na stronie internetowej www.cieszyn.
przedszkola.vnabor.pl, w tzw. plikach „do 
pobrania”. Natomiast w zakładce „wolne 
miejsca” można sprawdzić liczbę wolnych 
miejsc w poszczególnych placówkach. 

Rodzice składają wniosek bezpośrednio 

do dyrektora przedszkola, w którym są wol-
ne miejsca. Zapisy w ramach rekrutacji uzu-
pełniającej do przedszkoli publicznych będą 
prowadzone przez następujące przedszkola:

• P7 – dla 6-, 5-, 4- i 3-latków, 
• P16 – dla 3- i 6-latków, 
• P19 – dla 6-, 5-, 4- i 3-latków, 
• P20 – dla 6-, 5- i 4-latków
• P2 – do oddziału integracyjnego dla 

3-latków,
• P4 – do oddziału integracyjnego dla 5-6 

-latków,
Po 13 maja żaden wniosek aplikacyjny do 

rekrutacji uzupełniającej nie będzie rozpa-
trywany. Publikacja listy zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych kandydatów 
do przedszkola nastąpi 1 czerwca o godz. 
8.00 w poszczególnych przedszkolach.

Ważne: Dyrektor przedszkola przeprowa-
dzi formalne sprawdzenie złożonego wnio-
sku wraz z wymaganymi załącznikami. Zasa-

dy rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli 
na rok szkolny 2016/2017 określa dyrektor 
przedszkola i będą one dostępne w poszcze-
gólnych przedszkolach. Nie ma znaczenia 
kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do 
przedszkola będzie decydować liczba punk-
tów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istot-
ne jest natomiast terminowe i prawidłowe 
wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszenio-
wego do przedszkola. O przyjęciu do danego 
przedszkola zdecyduje komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora przedszkola. Ko-
misja rekrutacyjna przeprowadzi weryfika-
cję oświadczeń i dokumentów potwierdza-
jących spełnianie poszczególnych kryteriów. 
Ponadto komisja rekrutacyjna może zażądać 
dokumentów potwierdzających informacje 
zawarte w oświadczeniach. 

Listy dzieci przyjętych do danego przed-
szkola zostaną opublikowane 8 czerwca 
w poszczególnych przedszkolach. 

ZOJO

Sukces młodych filmowców
Biblioteczna przygoda z filmem rozpoczęła 

się 6 lat temu, podczas warsztatów animacji 
poklatkowej, prowadzonych w ramach Fe-
stiwalu Europejskich Szkół Artystycznych 
i Twórczości Kręgi Sztuki. Z roku na rok po-
większało się grono cieszyńskich pasjonatów 
sztuki filmowej uczestniczących w warszta-
tach z Anielą Lubieniecką z TV Studia Filmów 
Animowanych, działającego w Poznaniu. Za-
jęcia podobały się dzieciom tak bardzo, że za-
pragnęły tworzyć własne filmy animowane 
częściej niż raz do roku w ramach festiwalu. 
Stąd grupa zainteresowanych dzieci sko-
rzystała z krótkiego instruktażu mistrzyni 
animacji na temat tworzenia filmowych ani-
macji. Okazało się, że wystarczą komputer, 
darmowe oprogramowanie, aparat fotogra-
ficzny i statyw, kreatywne pomysły, trochę 
zdolności plastycznych, spora dawka cier-
pliwości i sukces murowany! Pozostało więc 
tylko podjąć wyzwanie i spróbować. 

niespodzianką było zdobycie wyróżnienia dla 
debiutanta, które w imieniu cieszyńskiej grupy 
młodych filmowców odebrały Dominika Val-
choń i Maja Kąkol.

Serdecznie gratulujemy naszym młodym 
adeptom sztuki filmowej i zapraszamy na 
letnie warsztaty animacji poklatkowej, któ-
re odbędą się w Bibliotece Miejskiej.

Biblioteka Miejska

Wyróżnienie odebrały Dominika Valchoń i Maja 
Kąkol.

I tak, w listopadzie ubiegłego roku, pod kie-
runkiem Beaty Parchańskiej, pracownika cie-
szyńskiej Biblioteki Miejskiej, powstał pierwszy 
film animowany nakręcony przez czytelników 
pt. Lokomotywa. Obraz, którego fabuła nawią-
zuje do wiersza J. Tuwima, został zgłoszony na 
V Międzynarodowy Przegląd Filmów Animo-
wanych Autorstwa Dzieci halo echo 2016 we 
Wrocławiu. Do konkursu zgłoszone zostały 
amatorskie filmy dziecięce z całej Europy, a za-
proszeni mali filmowcy mogli korzystać do woli 
z darmowych warsztatów, pokazów filmowych 
i spotkań z filmowcami, które odbywały się w 
historycznym miejscu dawnej Wytwórni Fil-
mów Fabularnych, obecnie w Centrum Techno-
logii Audiowizualnych we Wrocławiu. Ponadto 
uczestnicy wzięli udział w uroczystej gali wrę-
czenia nagród w kinie Nowe Horyzonty. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia był bezpłatny. Orga-
nizatorzy zapewnili też swoim gościom darmo-
we noclegi i wyżywienie. Największą jednak 
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Lokal w hali targowej 
Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie 

ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na uży-
wanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego położonego w budynku Miejskich 
Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, 
stanowiącego własność Gminy Cieszyn, składają-
cego się z pomieszczenia o powierzchni 120 m², 
na prowadzenie w nim dowolnej działalności.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy 
najmu mogą składać oferty do dnia 20 maja 
2016 r. (piątek) do godz. 9.00 w sekretariacie 
Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Liburnia 4, I piętro, 
pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z adnotacją 
„Przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 120 
m² przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 
20 maja 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzi-
bie Miejskiego Zarządu Dróg. Cena wywoławcza 
licytacji: 6,00 zł za 1m2 plus VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
dokonanie przelewu na konto: ING Bank Śląski 
S.A. o/Cieszyn Nr 29 1050 1083 1000 0022 8826 
4480 z dopiskiem: „Wadium, przetarg na lokal 
użytkowy o powierzchni 120 m² przy ul. Stawo-
wej 6 w Cieszynie” do dnia 20 maja 2016 r. (pią-
tek) do godz. 9.00 wadium w wysokości 720,00 zł 
(słownie: siedemset dwadzieścia złotych).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 
3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Oferent, który wygra przetarg, zo-
bowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy 
najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych 
dokumentów, nie później jednak niż w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod 
rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się 
na poczet opłat czynszu najmu lub innych należno-

ści MZD. Wadium wpłacane przez oferenta nie pod-
lega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby lub instytu-
cje niezalegające z opłacaniem danin publicznych, 
nieposiadające nieuregulowanych w terminie zo-
bowiązań cywilnoprawnych oraz nieposiadające 
zaległości finansowych wobec: Urzędu Skarbowe-
go, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego 
Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie. Powyższe 
warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu 
powinny być spełnione łącznie. Niespełnienie ja-
kiegokolwiek z nich powoduje wyłączenie oferenta 
z dalszej procedury przetargowej – licytacji.

Oferta musi zawierać: 
• dane oferenta, 
• określenie sposobu zagospodarowania lokalu, 
• oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem 

składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem 
danin publicznych, nieposiadaniu nieuregulowa-
nych, w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 
technicznym lokalu oraz projektem umowy naj-
mu i ich akceptacja,

• dowód uiszczenia wadium,
• podpis oferenta,
• numer konta, na które należy zwrócić wpła-

cone wadium.
Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są 

udostępnione do pobrania na stronie interneto-
wej www.bip.mzd.cieszyn.pl, a także w siedzibie 
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. 

W przypadku złożenia oferty nie na formula-
rzu ofertowym, oferta winna zawierać wszelkie 
zawarte w nim informacje. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskim Zarządzie Dróg – Dział Targowisk 
Miejskich, ul. Stawowa 6, tel. 33 85 23 653.

MZD zastrzega sobie prawo do zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub 
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

MZD

Zmiana lokalizacji Punktu 
Obsługi Klienta – odpady

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od 
dnia 20 kwietnia 2016 r. nastąpiła zmiana loka-
lizacji Punktu Obsługi Klienta, tj. z ul. Przykopa 7 
punkt został przeniesiony na 3 Maja 18.

 W Punktach Obsługi Klienta mieszkańcy:
• mogą otrzymać dodatkowe worki służące do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
• mogą otrzymać kody kreskowe na worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
• mogą zgłaszać wszelkie skargi, wnioski bądź 

zastrzeżenia dotyczące realizacji usługi w za-
kresie odbioru odpadów komunalnych.

Godziny otwarcia Punktów Obsługi Klienta:
• Ekoplast-Produkt sp. z o.o, ul. Frysztacka 

145, tel.: 33 85 80 075, 503 933 206, godz. pracy: 
od poniedziałku do piątku: 6.00-15.00;

• Ekoplast-Produkt sp. z o.o, ul. 3 Maja 18, pok. 3, 
tel.: 33 85 80 075, 503 933 206, godz. pracy: w po-
niedziałki 10.00-18.00, od wtorku do piątku 7.00-
15.00, w pierwszą sobotę miesiąca 9.00-13.00.

Dodatkowo kody kreskowe można otrzymać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, tzw. PSZOK-u zlokalizowanym przy 
ul. Motokrosowej 27 w godzinach jego funkcjono-
wania, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.00-16.00, w pierwszą sobotę mie-
siąca w godzinach 7.00-13.00.

OŚR

Zmiana studium uwarunkowań
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującej ob-
szar położony po północnej stronie cmentarza 
komunalnego przy ul. Katowickiej.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 199 
z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską Cieszyna uchwały Nr XXI/189/16 dnia 28 
kwietnia 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Cieszy-
na dla obszaru położonego po północnej stronie 
cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej.

Obszar objęty sporządzeniem zmiany studium 
jest terenem niezabudowanym. Od strony zachod-
niej przylega bezpośrednio do drogi powiatowej 
– ul. Katowickiej. Od południa graniczy z terenem 
istniejącego cmentarza komunalnego. Od wschodu 
graniczy z terenami zieleni nieurządzonej, częścio-
wo zadrzewionymi i zakrzewionymi. Północną 
granicę obszaru stanowi północna krawędź tere-
nu gminnej drogi dojazdowej – ul. Letniej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionej zmiany studium. Wnioski nale-
ży składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Cie-
szynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, w terminie do 
dnia 27 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura

Komunikat dla rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa przypomina, że 16 maja upływa termin 
składania wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich za 2016 rok. Aby otrzymać dopłaty bez-
pośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącz-
nikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. 
Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocz-
tową lub pocztą elektroniczną. Każdy rolnik, który 
ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich 
w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wy-
pełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich 
za 2016 rok można pobrać także ze stroniy inter-
netowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić 
e-wniosek. Wcześniejsze złożenie wniosku po-
zwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na 
poprawienie ewentualnych błędów w terminie 
umożliwiającym przyznanie płatności bezpośred-
nich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest nie-
kompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, 
niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolni-
ka o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich 
nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków 
do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie 
płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim 
został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności ob-
szarowych za 2016 r. do 16 maja, może liczyć na 
otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży 
złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, bę-
dzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, 
ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia 
należne płatności będą pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płatności bezpośred-
nich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. 
Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubie-
gać się o przyznanie różnych form pomocy. Rolnicy, 
którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych, 
muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy 
posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych, 
dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospo-
darstwie obszary proekologiczne (EFA). Więcej in-
formacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

ARiMR

Zmiana planu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Cieszyna, obejmującej obszar 
położony po północnej stronie cmentarza 
komunalnego przy ul. Katowickiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 
199 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską Cieszyna uchwały Nr XXI/190/16 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Cieszyna dla 
obszaru położonego po północnej stronie cmen-
tarza komunalnego przy ul. Katowickiej.

Obszar objęty sporządzeniem zmiany planu jest 
terenem niezabudowanym, od strony zachodniej 
przylega bezpośrednio do drogi powiatowej – 
ul. Katowickiej. Od południa graniczy z terenem 
istniejącego cmentarza komunalnego. Od wschodu 
graniczy z terenami zieleni nieurządzonej, częścio-
wo zadrzewionymi i zakrzewionymi. Północną 
granicę obszaru stanowi teren ulicy Letniej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, 
w terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura
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16 ogłoszenia i komunikaty

Anonimowe spotkania
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszy-

nie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A Klub Absty-
nenta Familia, poniedziałki godz. 17.00; Grupa Na 
Rynku, ul. Szersznika – klasztor oo. Franciszka-
nów – piwnica pod Aniołami, piątki godz. 16.00.

Organizowane spotkania, to szansa dla uzależ-
nionych, którzy szukają pomocy.

Organizatorzy

SMS wszystko ci powie
Zachęcamy do zarejestrowania się w Miejskim 

Systemie SMS-owym, dzięki któremu będziemy 
otrzymywali powiadomienia sms o wydarze-
niach kulturalnych i sportowych, a także ostrze-
żenia i komunikaty. Wystarczy wejść na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu. 

UM Cieszyn 

Dzierżawa nieruchomości
Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do wy-

dzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze 
bezprzetargowej, po uprzednim uzyskaniu zgo-
dy Rady Miejskiej Cieszyna, z przeznaczeniem 
na powiększenie nieruchomości przyległej oraz 
jako dojście i dojazd grunt o łącznej powierzchni 
42 m2, oznaczony jako działki nr 2/20 i 4/15 obr. 
30 oraz część działki nr 3/17 obr. 30, położone 
w rejonie ul. Nestora Bucewicza w Cieszynie.

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntów do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 
1, I piętro) na okres od dnia 19 kwietnia do dnia 
9 maja 2016 r. GN

Dyżury psychologiczne i prawne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

stania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych 
i prawnych, związanych z problematyką uzależ-
nień i przemocy w rodzinie. Dyżury pełnione są 
przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Cieszynie). Zapisy w MOPS Cie-
szyn (ul. Skrajna 5) lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Kluby radnych zapraszają 
Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą pomo-

cą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie podoba? 
Radni zapraszają do rozmów.

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę 
w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygo-
dnia, w którym odbywa się sesja), w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społeczne-
go (CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek 
w godz. od 16.30 do 17.30 w Biurze Rady Miej-
skiej (Ratusz, II piętro). 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Małżeństwa na medal
Urząd Stanu Cywilnego w Cieszynie przyjmuje 

wnioski o nadanie medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 
1960 roku Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 
lat w jednym związku małżeńskim. Zgodnie z art. 
31 ust. 4 ustawy z 16 października 1992 r. o orde-
rach i odznaczeniach, wnioski o nadanie medalu 
przedstawiają prezydentowi wojewodowie.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie par 
małżeńskich obchodzących jubileusz w roku 2016 r. 
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14. Wnio-
sek może być złożony także w innej formie pisemnej 
niż na druku urzędowym. Pismo powinno zawierać 
datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Do 
wniosku należy dołączyć kserokopie dowodów oso-
bistych jubilatów. Wnioski należy składać w siedzi-
bie USC lub w Biurze Podawczym, Rynek 1.

Szczegółowa procedura ustalona została 
przez wojewodę śląskiego i dostępna jest na 
stronie BIP Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
(bip.katowice.gov.pl/stan/Wydzial_Spraw_Oby-
watelskich_i_Cudzoziemcow.html).

USC

Weterynarz przypomina
Powiatowy lekarz weterynarii w Cieszynie 

przypomina, iż przy produkcji mięsa przezna-
czonego na użytek własny (ubój domowy) obo-
wiązują następujące zasady: 

1. Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa 
powinny być spełnione wymagania określone 
w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 
a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

2. Niedopuszczalny jest ubój w gospodarstwie 
bydła powyżej szóstego miesiąca życia i zwie-
rząt jednokopytnych (konie, osły, muły itp.).

3. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem 
uboju pozostałych zwierząt gospodarskich (oprócz 
drobiu i zajęczaków) posiadacz zwierząt informuje 
urzędowego lekarza weterynarii o zamiarze prze-
prowadzenia uboju. Informacja taka zawiera:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz 
adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,

b) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz 
adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo,

c) gatunek i liczbę zwierząt poddawanych 
ubojowi,

d) numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwie-
rząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,

e) miejsce i termin uboju,
f) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnio-

nej do przeprowadzenia uboju,
g) inne dane mające na celu ułatwienie kon-

taktu z informującym, w szczególności numer 
telefonu informującego.

4. W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca 
życia, owiec lub kóz, informacja taka przekazywana 
jest w formie pisemnego powiadomienia (wg wzoru 
– w załączeniu do niniejszego pisma), zawierającego 
dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na 
własny koszt materiału szczególnego ryzyka. Mate-
riał szczególnego ryzyka stanowią:

a) u cieląt – migdałki, ostatni czterometrowy 
odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka 

b) u owiec i kóz – czaszka zawierająca mózg 
i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wie-
ku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały sie-
kacz wyrżnięty z dziąsła; oraz śledziona i jelito 
kręte zwierząt w każdym wieku.

Materiał taki należy przekazać do następują-
cych podmiotów (ostateczny wybór należy do 
posiadacza zwierzęcia):

• Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil S.A. 
ul. Przemysłowa 4, Śmiłowo 64-810 Kaczory; 
Punkt Zgłoszeń Oświęcim ul. Nadwiślańska 44, 
32-600 Oświęcim tel.: dyżurny całodobowy 33 
445 81 99, 667 984 178 lub 782 971 055.

• Saria Małopolska Sp. z o.o. Oddział Wielkanoc 
32-075 Gołcza tel. 12 387 30 60; fax. 12 387 30 61.

• Firma Handlowa Beata Kowalczyk 43-400 
Cieszyn ul. Cicha 9, tel. 33 851 55 11

5. Właściciel gospodarstwa, w którym dokony-
wany jest ubój zwierząt, prowadzi ewidencję prze-
prowadzonych w gospodarstwie ubojów oraz prze-
chowuje ją przez okres trzech lat od daty dokonania 
uboju danego zwierzęcia. Ewidencja składa się z ko-
lejno ponumerowanych stron zawierających:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz 
adres posiadacza zwierząt poddanych ubojowi;

b) adres gospodarstwa, z którego pochodziły 
zwierzęta, jeżeli jest inny niż adres posiadacza 
zwierzęcia;

c) liczbę zwierząt poddanych ubojowi;
d) numer identyfikacyjny zwierząt podda-

nych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obo-
wiązek oznakowania zwierzęcia;

e) datę uboju;
f) imię i nazwisko, adres oraz podpis osoby 

uprawnionej do przeprowadzenia uboju;
g) podpis posiadacza zwierzęcia.
6. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz 

mięso dzików odstrzelonych podlega obowiązkowe-
mu badaniu na włośnie. Posiadacz zwierzęcia może 
zgłosić całą sztukę do badania lub może sam pobrać 
próbki, które dostarcza do urzędowego lekarza we-
terynarii. Próbki pobiera się w następujący sposób: 

1) od świń domowych: pobiera się kilka pró-
bek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, 
z mięśni obu filarów przepony w przejściu do 
części ścięgnistej; łączna masa pobranych pró-
bek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

2) u dzików pobiera się sześć próbek mięsa, każ-
da wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z: 
mięśni każdego filaru przepony w przejściu do czę-
ści ścięgnistej, mięśni żuchwowych, mięśni przed-
ramienia, mięśni międzyżebrowych, mięśni języka.

Jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych 
mięśni określonych powyżej, wówczas pobiera 
się cztery próbki mięsa z mięśni, które są do-
stępne. Łączna masa pobranych próbek nie po-
winna być mniejsza niż 50 g.

3) U nutrii:
• pobiera się dwie próbki mięsa, każda wiel-

kości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów 
przepony w przejściu do części ścięgnistej albo

• pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości 
dwóch orzechów laskowych z mięśnia jednego 
filaru przepony – w przypadku gdy drugi filar 
przepony jest niedostępny, albo

• pobiera się dwie próbki mięsa każda wiel-
kości orzecha laskowego z części żebrowej lub 
mostkowej przepony – w przypadku braku mię-
śni obu filarów przepony, albo

• pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielko-
ści orzecha laskowego, z:

a) mięśni języka,
b) mięśni żuchwowych lub międzyżebrowych 

– w przypadku braku mięśni przepony.
7. Próbki powinny być dostarczone do urzędo-

wego lekarza weterynarii:
a) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie póź-

niej niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, 
z którego tuszy próbki zostały pobrane;

b) niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie 
później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.

8. Próbki powinny być przechowywane 
i transportowane w warunkach zapobiegających 
rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki 
nie mogą być mrożone.

9. Po zbadaniu mięsa urzędowy lekarz wetery-
narii wystawia zaświadczenie o przeprowadze-
niu badania poubojowego mięsa lub o przeprowa-
dzeniu badania próbek mięsa. Mięso świń i nutrii 
poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrze-
lonych nie może zostać spożyte ani przetworzone 
przed uzyskaniem takiego zaświadczenia. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie 
Bogusław Kubica

Rada Seniorów zaprasza
Cieszyńska Rada Seniorów od kwietnia peł-

ni dyżury w każdy drugi poniedziałek miesią-
ca oraz w każdą drugą środę miesiąca, w godz. 
16.00-17.00 w Ratuszu, sala nr 205 (II piętro).

CRS



176 maja 2016
Nr 9 (886)co? gdzie? kiedy?

6-12.05 g. 15.30 2D Księga Dżungli – dub-
bing (przygodowy) USA 7
6-12.05 g. 17.30 3D Księga dżungli – dub-
bing (przygodowy) USA 7
6-10.05 g. 19.30 Łowca i królowa lodu – 
napisy (przygodowy/fantasy) USA 12
13-19.05 g. 16.15 Młody Mesjasz – lektor 
(religijny) USA 10
13-19.05 g. 18.15 Moje wielkie greckie we-
sele 2 – napisy (komedia) USA 12
13-17.05 g. 20.00 Po tamtej stronie drzwi – 
napisy (horror) Indie/Anglia 15
20-26.05 g. 15.30 Dzielny kogut Maniek – 
dubbing (animowany/familijny) Meksyk b.o.
MÓJ PIERWSZY RAZ W KINIE
14, 15.05 g. 15.00 Pampalini i przyjaciele 
(krótkometr. filmy animowane) Polska b.o.

TEATR

6.05 g. 18.00 Koncert Stanisławy Celińskiej 
„Atramentowa...”
XX DNI TEATRU 
– Teatr Ateneum im. S.Jaracza z Warszawy 
• 8.05 g. 20.00 Spektakl „Błogie dni” 
• 9.05 g. 20.00 Spektakl „Kolacja dla głupca”
• 10.05 g. 20.00 Spektakl „Róbmy swoje”
13.05 g. 19.00 „Dużo kobiet, bo aż trzy” 
11.05 g. 14.00 „OskarUSie”
12.05 g. 9.00 „Opowieści z Narnii”
12.05 g. 11.00 „Zemsta”
13.05 g. 19.00 „Dużo kobiet, bo aż trzy”
14.05 g. 17.00 Koncert zespołów „Perła” z 
Litwy i „Olza” z Czeskiego Cieszyna
17.05 g. 17.00 Szkolna Ławka Artystyczna
20.05 g. 19.00 Spektakl pt: „Amulet”

COK

7.05 g. 18.00 Scena Polska kameralnie „Bo-
żyszcze kobiet” 
8.05 g. 8.00 Targi Staroci – Rynek
10.05 g. 9.00 Poznajemy Instrumenty Mu-
zyczne: Wiolonczela – koncerty edukacyjne 
10.05 g. 16.00 Spotkanie sekcji geograficz-
no–historycznej Uniwersytetu III Wieku
11.05 g. 9.00 Cieszyńska Liga Talentów
12–15.05 Dni Kultury Chrześcijańskiej
12.05 g. 19.00 Muzyka i pieśni średnio-
wiecznej Europy – koncert zespołu „Flores 
Rosarum” Kościół św. Marii Magdaleny
13.05 g. 17.00 Cieszyniacy znani i zapo-
mniani – Jędrzej Hławiczka                                    
16.05 g. 17.00 5 Indywidualne Mistrzo-
stwa Cieszyna w szachach szybkich 
16.05 g. 17.00 Od ziarenka do bochenka” 
Klub Zdrowia  
18.05 g. 17.00 Zaginiony świat Mentawajów 
19.05 g. 17.00 Cieszyńskie drogi – poetyc-
kie spotkanie autorskie Krystyny Kurzycy
20.05 g. 18.30 Cieszyńska Noc Muzeów 2016 
21.05 g. 10.00 Dance Cieszyn - Międzyna-
rodowy Konkurs Tańca
28.05 g. 19.00 Warsztaty salsy
WYSTAWY 
10-25.05 Marian Dembiniok – Fotografia
do 20.05 Lampy z kartonu – Janusz Szczurek
10-31.05 „Jak wygląda wiatr?” – wystawa po-
konkursowa
12-15.05 Ikony – Janusz Szczurek

   
MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
20-21.05 g. 19.00 Cieszyńska Noc Muzeów
25.05 g. 17.00 Z badań nad osadnictwem 
prehistorycznym na terenie Śląska Cie-
szyńskiego – Bożena i Bogusław Chorąży 
– Spotkania szersznikowskie
13.05-13.06, g. 18.00 Wernisaż wystawy 
Aguli Swobody „Można powiedzieć, że mi 
się nie śpieszy”

BIBLIOTEKA

10.05 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
10.05 g. 12.00 „Kurs Komputer dla seniora 55+”
11.05 g. 9.30 Kurs komputerowy „Zaskocz 
wnuka”
17.05 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
17.05 g. 12.00 Kurs „Komputer dla seniora 55+”
18.05 g. 10.00 Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej – debata lokalna o aktywności 
społecznej w bibliotece
20.05 g. 15.00 Warsztaty programowania 
aplikacji Android dla początkujących
27.05 g. 15.00 Warsztaty programowania 
aplikacji Android dla początkujących
31.05 g. 9.00 i 11.00 Spotkanie autorskie 
dla dzieci z Katarzyną Ryrych
ODDZIAŁ DLA DZIECI
6.05 g. 15.00 WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
9.05 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutycz-
ne (stała grupa)
10.05 g. 15.00 Stacja plastyka – warsztaty 
plastyczne
11.05 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka 
11.05 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo- plastyczne
16.05 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutyczne
17.05 g. 15.00 Strefa czytania – warsztaty 
literackie
18.05 g. 10.30 Gromadka Uszatka 
18.05 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
19.05 g. 10.00 Finał konkursu literackiego 
„Na tropie tajemnicy”
20.05 g. 15.00 WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00
do 30.07 In Hoc Signo Vinces. Chrześcijańskie 
dziedzictwo w nauce i kulturze polskiej
27.05 g. 17.00 »Bogato zaopatrzony skład i 
nakład bardzo pięknych i tanich książek«. 
Dorobek wydawniczy cieszyńskiej księgar-
ni Edwarda Feitzingera. Prezentacja Mał-
gorzaty Szelong z cyklu „Cymelia i osobli-
wości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej 
     
 
MUZEUM DRUKARSTWA

do 24.05 UŚ prezentuje – Wystawa plakatu 

ekologicznego: Stres i depresja
Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie tel. 604 833 667, Krzysztof Neścior.

ZAMEK CN

do 12.06 Odczarować wiklinę - Akademia 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
do 3.07 Jak sobie wysiejesz, tak Ci wyro-
śnie… Dobre praktyki w rodzinnym ogro-
dzie, otwarcie wystawy 29.04 g. 16.00
8.05 g. 9.00 Warsztat tworzenia mandali, 
Wzgórze Zamkowe 
8.05 g. 14.00-19.00 Eksperyment kulinarny – 
warsztat etnobotaniczny i wspólne gotowanie
12.05 g. 10.00-12.00 Dizajn dla dojrzałych 
14.05 g. 10.00-13.00 Mała Pracownia Pro-
jektowania
18.05 g. 16.00-19.00 Spotkanie networkingowe 
Klubu Przedsiębiorcy, Hotel Mercure Cieszyn
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-17.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 
Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. godz. 10.00-
16.00, so.-niedz. po uzgodnieniu telefonicznym.
każdy drugi poniedziałek miesiąca g. 
10.00-17.00 „Oddaj krew w Cieszynie, Ry-
nek – Ambulans Krwiodawstwa
do 10.05 „Zdrowie po Cieszyńsku” Edycja 
2016 – zgłoszenia do konkursu dla szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
do 13.05 3. Biennale w Wenecji Cieszyń-
skiej, Wenecja Cieszyńska i inne obiekty na 
terenie miasta
do 13.05 Wielka Zbiórka Książek, Niepu-
bliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”, ul. 
Kamienna 3c
do 31.05 Cieszyn i okolice w obrazach Ja-
niny Chmiel – wystawa, Galeria Zmienna, 
Szpital Ślaski
6.05 g. Dzień Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, UŚ, ul. Bielska 62
6.05 Rebranding Księgarni Piastowskiej - 
księgarnia zmienia nazwę na BookBooka
8.05 g. 15.00 Spotkanie z prof. Ryszardem 
Koziołkiem, Kawiarnia Kornel i Przyjaciele, 
ul. Sejmowa 1
9.05 g. Oddaj krew i pomóż Sebastiankowi, Rynek
9-13.05 Dni Otwarte Instytutu Muzyki, UŚ 
w Cieszynie
9.05 g. 17.00 Azja na rowerze, prelekcja 
Krzysztofa Nowaka, OCKiR, ul. Kossak 6
11.05 Bezbłędny w obłędnym Cieszynie - 7 
Cieszyński Konkurs Ortograficzny

Kino Piast
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

Książnica Cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

Teatr im. 
A. Mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

Muzeum 4. Pułku 
Strzelców Podhal.
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30

Zamek Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

Różne...COK Dom Narodowy
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 25 20

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10
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11-13.05 Cieszynalia 2016: Kampus pokaż 
rogi! UŚ Cieszyn ul. Bielska 62
11.05 g. 11.00 Cieszyńska wiosna muzycz-
na - UŚ Cieszyn ul. Bielska 62
12.05 g. 11.00 Wiosenny rozruch dla rodzi-
ców z maluszkami, OCKiR, ul. Kossak 6
12.05 g. 17.00 Warsztaty dla mam, Bawial-
niaw w Hotelu Mercure, ul. Motelowa 21
12.05 Mammobus w Twojej miejscowości. 
Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę, Rynek
13.05 g. 17.00 Chleb - warsztaty etnologicz-
ne, OCKiR, ul. Kossak 6
14.05 g. 8.00 Hip-Hop Fest Cieszyn, Sport 
Park Pod Wałką,  ul. Adolfo „Bolko” Kantora 6
15.05 g. 13.30 Chrześcijański Marsz dla Ży-
cia i Rodziny, Rynek
17.05 g. 11.00 BoBaski – spotkania z fizjo-
terapeutą, Bawialnia w Hotelu Mercure, ul. 
Motelowa 21
17.05 g. 18.00 Kaszosfera – warsztaty kuli-
narne, OCKiR, ul. Kossak 6
18.05 g. 17.00 Nasze środowisko przyrodni-
cze - walory i zagrożenia, OCKiR, ul. Kossak 6
19.05 g. 18.00 “Wykluczeni” – spotkanie z 
Arturem Domosławskim – Świetlica Kryty-
ki Politycznej w Cieszynie, ul. Zamkowa 1
20-21.05 g. 19.00-1.00 Cieszyńska Noc Muzeów
21.05 g. 14.00-24.00 Festyn Rodzinny, Bro-
war Zamkowy, ul. Dojazdowa 2
22.05 g. 18.00 Koncert „Stryja in memo-
riam”, Kościół Jezusowy

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
7.05 g.9.00 I Grand Prix Powiatu Cieszyń-
skiego w tenisie stołowym, II LO im. M. Ko-
pernika, Plac Wolności 7b
8.05 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki 2016, 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24
8.05 g. 8.30 Wycieczka rowerowa Ondrasz-
ka do Simoradza, Start - Rynek
15.05 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki 2016, 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24
15.05 g. 8.30 Zielonoświątkowa jajecznica –
wycieczka rowerowa Cieszyn-Ochaby, Start 
– Rynek
16.05 g. 15.30 Spotkanie weteranów sportu, 
Camping Olza, al. J. Łyska 16
21.05 Puchar Europy Kobiet w Motocrossie 
– Tor motocrossowy Cieszyn Boguszowice, 
ul. Motokrosowa

Po 2 Str. OLZY

AVION Czytelnia i Kawiarnia, ul. Główna 1
6.05 g.15.30 Salon poetycko-muzyczny, Po-
południe z okazji Dnia Matki
9.05 g.17.00 Dyskusyjny klub czytelników PL
10.05 g.15.00 Przedstawienie z okazji Dnia Matki
19.05 g.16.00 Koncert uczniów i nauczycieli
20.05 g. 17.00 Salon muzyczny, Chanson Tap
20.05-9.06 Wystawa Eduardo Barrera Arambarri
SCENA POLSKA TEATRU CIESZYŃSKIEGO 
21.05 g. 17.30 GĄSKA - premiera spektaklu
28.05 g. 17.30 Gąska - spektakl teatralny
29.05 g. 17.30 Gąska - spektakl teatralny
31.05 g. 19.00 Zorba - spektakl Teatru Pol-
skiego z Bielska Białej
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ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
6 V 

– 
20 V

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
33 858 27 65

Dyżury aptek

Zapisz się na newsletter
Tych, którzy chcą być na bieżąco infor-

mowani o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych w Cieszynie, 
zachęcamy do skorzystania z Newslettera. 
Po wejściu na www.cieszyn.pl w zakładce 
Newsletter wystarczy podać swój adres  
e-mail, a wtedy na skrzynkę mailową będą 
trafiać informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich organizatorów imprez odby-
wających się w naszym mieście zachęcamy 
do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
promocji polegającej na zgłoszeniu imprez 
do Kalendarium na stronie internetowej 
miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

Zachęcamy do 
polubienia profilu 
Cieszyna na portalu społecznościowym Fa-
cebook. Ciekawostki o Cieszynie, zapowie-
dzi imprez, konkursy itd. – to wszystko na 
www.facebook.com/CieszynRobiWrazenie.

BZ

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, mci@um.cieszyn.pl,  
api@olza.pl, www.cieszyn.pl, www.olza.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,  
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl.  
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, www.mops.cieszyn.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób  
nadużywających środków psychoaktywnych  
oraz ich rodzin

ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Punkt Konsultacyjn-Infor-
macyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19
Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób  
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)

ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 29 29
Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-16.00), 
w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

Hospicjum Domowe

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892
Klub Abstynenta „Familia”

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
14.00–20.00 i wt., śr. 10.00–16.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w piątki 
w godz. 11.00-20.00
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, www.bycrazem.com
Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90, www.mzd.cieszyn.pl
Pogotowia

Energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998,  
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl
Straż Miejska

ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,  
www.sm.cieszyn.pl
Szpital Śląski

ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpital.netus.pl
Urząd Miejski

Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.

ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, www.zbm.cieszyn.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, www.zgk.cieszyn.pl

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 16.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)
Sesje coachingowe: drugi i czwarty pon. w godz. 16.00-17.00

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sani-
tarnego,
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka
112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej 
Unii Europejskiej

Sport

Po drugiej stronie Olzy
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że 

poszukiwania zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszy-
nie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

RK

Zofia Wszołek – działa czynnie jako wolontariusz-
ka na rzecz zwierząt. Uwielbia psy odkąd pamięta, 
a przez jej ręce przeszło już mnóstwo czworonogów 
do adopcji. Sama posiada dwa adoptowane.  

Dorek – pies, w wieku około dwóch lat, krótko-
włosy, mały, w kłębie ma około 30 cm, znalezio-
ny 29 kwietnia 2016 roku. Nr. ewid. 153/2016. 

Fiodor – pies, w wieku około dwóch lat, krót-
kowłosy, duży, w kłębie ma około 60 cm, zna-
leziony 1 maja 2016 roku. Nr. ew. 155/2016.
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Barbara Szajter – pracuje w kawiarni literackiej 
„Kornel i Przyjaciele”. Lubi czytać książki, gdy 
tylko 3,5-letni syn jej na to pozwoli. Miłośniczka 
psów.

Spotkanie  
z godnością

Już po raz piętnasty Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Cieszynie zaprasza na obchody Dnia 

Godności Osoby z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną. W ramach imprezy odbędą się m.in. 
prezentacje muzyczne, taneczne i teatralne, 
warsztaty artystyczne, pokaz mody, wystawy 
malarstwa, fotografii i rękodzieła artystycz-
nego autorstwa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dodatkową atrakcją będzie 
koncert zespołu Art Music Trio. Uroczystość 
rozpocznie się w piątek 6 maja o godz. 13.00 
od Marszu Godności wokół płyty cieszyńskie-
go Rynku. W trakcie wydarzenia swoje umie-
jętności zaprezentują podopieczni zarówno 
z naszego, jak i z zaproszonych ośrodków. – 
Celem imprezy jest podkreślenie wartości osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, kształto-
wanie wolnego od stereotypów wizerunku oraz 
uświadomienie społeczności lokalnej możliwości 
tych osób – wyjaśnia wiceprzewodnicząca za-
rządu Koła w Cieszynie, Elżbieta Waliczek. Te-
goroczne wydarzenie zostało dofinansowane 
ze środków budżetu Miasta Cieszyna i Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie. Patronatem 
honorowym obchody Dnia Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelektualną objęli: 
burmistrz Cieszyna – Ryszard Macura i staro-
sta cieszyński – Janusz Król.

Organizatorzy
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